
E-mail para contato: jufontelesm@gmail.com IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es) Thaisa Adrielly Ribeiro Farias; Lorainy dos Santos Carvalho; Jonas Loiola Gonçalves; Juliana Lima Fonteles Magalhães; 
Cleoneide de Paulo Oliveira Pinheiro

Palavra(s) Chave(s): Estilo de Vida. Idosos. Envelhecimento.

Título: PERCEPÇÃO DE ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL NA ÓTICA DE IDOSOS PARTICIPANTES DE UM INSTITUTO SÊNIOR

Curso: Fisioterapia

Saúde

RESUMO

A população de idosos vem crescendo rapidamente no cenário mundial, e com isso acarretando grandes discussões em relação ao 
envelhecimento, pois se sabe que com o decorrer dos anos ocorrerá um acréscimo demasiado dessa população. O estilo de vida adotado pelas 
pessoas determina a qualidade de seu envelhecimento, sendo compreendido como um conjunto de decisões individuais que afetam a saúde de 
alguma forma e sobre o qual se pode manter certo grau de controle. A escolha dos alimentos, o tempo gasto com atividades pessoais, sociais e 
atividades físicas exerce influência sobre o funcionamento físico, mental e social e também no engajamento do indivíduo com a vida. A 
compreensão da relevância do estilo de vida para a saúde da população estende a visão dos componentes que constitui uma vida saudável, para a 
tomada de decisões importantes na trajetória que leva implantação da mesma. O objetivo desse estudo foi descrever o constructo estilo de vida 
saudável na percepção de idosos do Instituto Sênior. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, descritivo, de natureza exploratória e de 
campo, realizado no Instituto Sênior um projeto de responsabilidade social do Centro Universitário Estácio do Ceará, com uma amostra 
constituída por 16 idosas. A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2015 a janeiro de 2016, através de uma entrevista 
semiestruturada, contemplando aspectos relacionados ao estilo de vida, sendo os resultados analisados pelo método de Bardin. O estudo foi 
realizado de acordo com os preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres 
humanos. Sendo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) SESA-CE sob o protocolo de nº 1.182.420. Em relação aos resultados das 16 
idosas (100%) entrevistadas observamos que a alimentação saudável, foi citada por todas, sendo o exercício físico citado por 13 (81.25%) idosas, 
constituindo o segundo fator favorável. O lazer foi descrito como fator importante para um estilo de vida saudável por 7 (43.75%) idosas. Com 
relação ao convivo social 5 (31.25%) relatam a relevância do mesmo. O uso de medicações e o estresse foram citados por apenas uma (6.25%) 
idosa respectivamente. Apesar da pequena amostra podemos concluir que por estarem engajadas em um projeto de responsabilidade social, as 
idosas compreendem a importância de alguns fatores importantes para um estilo de vida saudável, contudo necessita-se de ações de educação 
em saúde voltadas para a conscientização mais ampla deste constructo.
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