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TÍTULO

Hatha Ioga na saúde psíquica de idosos do Programa Saúde da Família

INTRODUÇÃO

Com o crescente aumento da expectativa de vida, faz-se necessário políticas públicas que priorizem o envelhecimento biopsicossocial
de maneira saudável e com promoção de atividades que melhorem a qualidade de vida e o bem estar da população idosa.

Pesquisas demostram um aumento alarmante na prescrição de psicotrópicos para pacientes idosos. Noia et al (2012) apontam que,
apesar de diferente da população Europeia com prescrição entre 9,3% a 37,6%; no Brasil, cerca 12,2 % da população idosa, residentes
do município de São Paulo, faz uso de algum psicotrópico para minimizar os impactos no enfrentamento da velhice (NOIA et al,
2012).

O Ioga é uma pratica indiana milenar com relatos imprecisos datados de a.C.  Integrada ao Sistema Único de Saúde em 2011 no
Programa Academia da Saúde, essa prática corporal proporciona benefícios na mente e no corpo, além de filosofia de vida que
estimula hábitos saudáveis (BARROS et al, 2013).

A prática regular de atividades física como o hatha ioga pode ser um aliado no tratamento não-farmacológico proporcionando
inúmeros benefícios. Os mais citados pela literatura são: alivio das dores e do estresse, melhora da autoestima e do autocuidado,
promoção de qualidade de vida, de saúde mental e física (BARROS et al, 2013; PINHEIRO et al, 2007).

Este estudo tem a intenção de investigar os efeitos que a prática regular do hatha Ioga, inserida no programa Saúde da família, pode
proporcionar na qualidade de vida e no uso de psicotrópicos na população idosa da região IV da cidade de Guarulhos.

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo promoção de saúde e prevenção de agravamentos na saúde psíquica de pacientes idosos que fazem uso de
psicotrópicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diminuir o índice de adoecimentos psíquicos.
Melhorar a qualidade de vida.
Socialização entre idosos.
Aproximação da equipe de saúde com auxílio de médicos (recomendação médica, tendo como foco os pacientes que fazem
uso de psicotrópicos), agentes de saúde e enfermeiros no engajamento na divulgação e busca de pacientes com o perfil da
pesquisa.

MÉTODO

As aulas de hatha ioga serão ministrada pelo professor de educação física do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, todas as
terças e quintas feiras com duração de 60 minutos por uma período de 12 meses de pesquisa. Além de serem organizadas em
alongamentos e movimentos articulares, sequência de ASANAS, exercício de respiração, relaxamento e meditação.

As turmas serão formadas de acordo com a área de abrangência para facilitar a adesão, sendo a proximidade importante para a
aderência. Além da realização de parcerias com igrejas e quadras esportivas de boa localização.

Com o auxílio das equipes de saúde da área: Será aplicado o questionário World Health Organization Quality of Life - Brief
(WHOQOL) que avalia a percepção de qualidade de vida a cada dois meses de programa (MIZUNO, 2015). E para avaliação do uso
de psicotrópicos será realizada uma busca ativa nos prontuários para avaliar as dosagens e os nomes dos psicotrópicos utilizados pelos
pacientes antes e depois do período de avaliação da pesquisa. Participarão da análise de dados os pacientes que obtiverem frequência
superior à 75%.

RESULTADOS ESPERADOS



Espera-se que com a pratica regular do hatha ioga bem como a interação social entre pares e participação em atividades coletivas
possam proporcionar melhoras na percepção de qualidades de vida e atenuação dos impactos psíquicos.
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