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RESUMO 

 

Este projeto de intervenção propõe-se ao objetivo de criar um grupo de idosos sedentários, com realização de 

atividade física contribuindo para uma melhor qualidade de vida desses idosos, situados em uma área específica, 

a da abrangência da ESF e NASF de Paes Landim (PI), através de um conjunto de ações socioeducativas e 

informações, dando oportunidades de conhecimentos a este segmento para fortalecer as atividades previstas e 

melhorar a qualidade de vida. As atividades socioeducativas presentes na estrutura deste Projeto de Intervenção 

estão centradas na prevenção, promoção e controle destas doenças que contribuirão efetivamente para a 

conquista de uma saúde mais estável em cada idoso tornando-os sujeitos ativos e participativos, na sociedade da 

qual fazem parte. 

 

Palavras chave: Idosos. Atividade física. Qualidade de vida. 

 

ABSTRACT 

This intervention project aims to create a group of sedentary elderly with physical activity contributing to a 

better quality of life of these elderly, located in a specific area, the scope of the FHS and NASF of PaesLandim 

(PI), through a set of socio-educational actions and information, providing knowledge opportunities to this 

segment to strengthen the planned activities and improve the quality of life. The socio-educational activities 

present in the structure of this Intervention Project are focused on the prevention, promotion and control of these 

diseases that will effectively contribute to the achievement of a more stable health in each elderly by making 

them active and participative subjects in the society of which they are part. 
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Introdução 

O município de Paes Landim localiza-se há 430km de Teresina, capital do Estado do Piauí. 

Segundo IBGE 2010, possui cerca de aproximadamente 4.059 habitantes. (IBGE, 2010). 

Em relação à saúde do Município de Paes Landim: contamos com uma Unidade mista de 

saúde, uma academia popular de saúde, uma farmácia popular em saúde, uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS) urbana, um Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), duas equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), uma zona urbana e uma zona rural, onde os profissionais 

de saúde da zona rural intervém nas escolas e em visitas domiciliares. As Equipes de Saúde 

da Família são completas apresentando como corpo de profissionais: dois médicos, dois 

enfermeiros, seis técnicos de enfermagem, onze agentes comunitários de saúde, quatro 

dentistas e dois auxiliares de dentista, tendo suporte da equipe NASF, uma Fonoaudióloga, 

uma Psicóloga, duas Assistentes Social, uma Nutricionista e três Fisioterapeutas, cumprem 

carga horária de 20, 30, 40 horas/semanais.  

A ESF e o NASF atuam com ações de promoção de saúde prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção de saúde da comunidade. 

Os serviços prestados pela UBS são: consultas médicas, consultas de enfermagem, 

acompanhamento de gestantes (pré-natal), inalação, coleta e exame preventivo e de mama, 

curativos, controle de glicemia e hipertensão arterial, triagem (peso e altura), atividades em 

grupos (grupos de diabéticos e hipertensos e gestantes) para promoção e prevenção da saúde, 

reunião com a comunidade, vacinação, atendimento fisioterapêutico, psicológico, nutricional, 

fonoaudiólogo em domicílio e consultório, atendimento odontológico em consultório, 

distribuições de medicamentos por meio dos ACS. 

Indicadores sociodemográficos e de saúde de Paes Landim: Área - 352,74 km²; IDHM 2010 – 

0,575; Faixa do IDHM – Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599); População (Censo 2010) – 4.059 

habitantes; Densidade demográfica - 11,51 hab/km²; Ano de instalação - 1962; Microrregião -

Alto Médio Canindé; Mesorregião - Sudeste Piauiense; Taxa de mortalidade infantil/Nascidos 

vivos – 54; Maiores causas de internação dos idosos -diarreia, hipertensão, diabetes, doenças 

cardíacas; Doenças mais prevalentes nos idosos - Diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. 

(IBGE, 2010). 

De acordo com um questionário realizado em outubro de 2018, o número de pacientes na área 

de abrangência com algum tipo de doenças crônicas não transmissíveis é altíssimo, sendo 280 

hipertensos, 92 diabéticos e 33 cardíacos. Essa estimativa no município cresce cada dia mais 

por falta de cuidados e prevenção da população, necessitando de mais ações, programas e 

projetos para redução dessas patologias, diminuição dos fatores de riscos e complicações. 

Estudos mostram que a prevalência de inatividade física se encontra aumentada entre idosos 

brasileiros, estando essa estimada pela Organização Mundial da Saúde um importante 
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problema de saúde pública e um dos principais fatores de risco variáveis para o aumento de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). (RIBEIRO, et. 2016). 

Tendo em vista que o sedentarismo está entre as principais patologias que afetam a população 

mundial, ocasionando séria complicação para saúde dos indivíduos, torna-se importante criar 

estratégias que tendem preveni-lo. Observa-se que para que uma intervenção tenha eficácia, é 

importante despertar o questionamento dos profissionais de saúde e de toda sociedade para o 

combate o mesmo. (FERREIRA, 2016) 

Diante do trabalho que realizo no NASF no município de Paes Landim, pude observar a 

quantidade de idosos inativos, que não realizam nenhum tipo de atividade física e que 

possuem várias doenças crônicas não transmissíveis, e de acordo com estudos realizados 

percebe-se a importância da realização de estratégias e de atividade física para idosos 

sedentários para obterem uma melhor qualidade de vida, através de projetos, criação de 

grupos, programas e ações, a partir disso levarei um plano de ação para apresentar para os 

gestores e a equipe de saúde mostrando a eficácia para diminuição das patologias e dos riscos, 

e no atraso de complicações, deste modo, proporcionando uma melhor qualidade de vida. 

Objetivos  

Objetivo Geral 

Promover a criação de grupos de idosos sedentários com realização de atividades físicas 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida desses idosos. 

Objetivos específicos 

Realizar atividades físicas na praça; 

Realizar aulas de danças, de aeróbicas na academia popular em saúde; 

Realizar atividades lúcidas e práticas corporais. 

Criar oficinas de educação em saúde com os idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Revisão de literatura 

 

Envelhecimento 

O envelhecimento populacional é um acontecimento que pode ser notado a nível mundial. O 

crescimento da população idosa comparando aos outros grupos etários resulta de vários 

fatores, como a alta produtividade prevalente no passado em relação ao presente, diminuição 

da mortalidade, aos progressos da medicina e a criação de políticas de saúde públicas 

(PAULA, 2014). 

Com a passagem de uma população jovem para uma população envelhecida, há uma 

modificação do cenário epidemiológico referente a morbidade e mortalidade, com o 

acréscimo na prevalência das doenças crônicas não transmissíveis expressando a maior 

proporção de pessoas idosas portadoras dessas doenças. A superioridade das doenças crônico-

degenerativas e suas complicações implicam duas consequências importantes: explosão da 

demanda de utilização dos serviços de saúde e geração de alto custo social e econômico, 

especialmente para os sistemas de saúde, principalmente pelo número de internações com 

tempo aumentado de duração nos leitos. (ACIOLE et al, 2013) 

O envelhecimento populacional tem gerado novas demandas para os sistemas de saúde 

públicos e privados em todo o mundo. O caminho para o cuidado integral parece ainda não 

estar claro para os profissionais da saúde, gestores e para os usuários de nossos sistemas de 

saúde. Para elucidar esta questão, faz-se necessária a discussão sobre abordagens 

multidimensionais para o cuidado que considerem uma nova perspectiva do conceito de 

saúde, sob uma ótica mais ampla (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014). 

O processo de crescimento populacional faz com que seja necessário a promoção da qualidade 

de vida dos idosos, que tomam cada vez mais espaço na sociedade. Na atualidade da transição 

demográfica, percebe-se a necessidade de uma assistência à saúde voltada para promoção da 

saúde e prevenção de agravos, tendo como finalidade central o envelhecimento ativo e 

saudável, como também a conservação da funcionalidade, independência e autonomia dessas 

pessoas
2
. (SILVA, et al, 2014). 

O processo de envelhecimento mostrar-se como um processo natural, que gera várias 

alterações biológicas, como por exemplo, a redução progressiva da funcionalidade do 

indivíduo. Portanto, fragiliza e compromete a funcionalidade do idoso, sendo importante uma 

atenção à saúde voltada para o enfretamento das limitações tragas por este processo, visando o 

bem-estar biopsicossocial e, consequentemente a melhoria na qualidade de vida. (PEREIRA, 

et al, 2017). 

Envelhecer é essencial a todo ser vivo, portanto a compreensão de envelhecer não está 

diretamente relacionada à idade cronológica, entretanto, vinculada às alterações no corpo, de 



  

forma biológica, fisiológica, social e intelectual, todas as alterações ocorrem com naturalidade 

de uma forma dinâmica, gradual e irreversível. (SILVA, et al, 2017). 

Qualidade de vida do idoso 

A comodidade e a satisfação nesta fase se dispõem em vários momentos como uma idade de 

dependência, sendo importante a distinção do que esses idosos estão mais sujeitos, no que se 

refere às doenças e como podem diminuir essas agressões. Alguns idosos apresentam 

decaimento no estado de saúde e nas capacidades cognitivas precocemente, já outros vivem 

saudáveis até idades muito avançadas. (CABRAL et al, 2015). 

O bem-estar é motivado pela participação ativa das pessoas em grupos de convívio, 

explicando, nesse sentido, que a prática de atividade física deveria ser em grupo. Portanto, o 

ideal seria que esse público-alvo evitasse as atividades individualizadas. Acredita-se que um 

bom exemplo disso sejam as atividades físicas coletivas, como as danças, portanto, pode ser 

um fator protetor para a melhora da qualidade de vida. (HERMAN e LANA, 2016). 

O conforto, no que diz respeito às pessoas idosas, está associada a diversos fatores que 

interferem nesse fator, desde aspectos relacionados tanto com a situação clínica do idoso, 

como peso, perfil lipídico, comorbidades e outras patologias adjacentes, em relação a fatores 

sócio demográficos, como escolaridade, gênero, faixa etária e estado civil.  Além do mais, a 

qualidade de vida está associada com a depressão dentre outros transtornos de humor. As 

facilidades que são atribuídas as pessoas da atualidade fazem com que se adaptar-se 

facilmente, ou seja, restando poucas pessoas que se despõem a realizar práticas de exercícios 

físicos para melhor condicionamento da saúde. (CASTRO E SILVA e ANDRADE, 2013). 

A expressão “qualidade de vida” tem ganhado alguns significados no decorrer dos anos. Um 

deles, e muito expressivo, é apontado por Hermann e Lana por descrever que a qualidade de 

vida está associada a um conjunto equilibrado e harmonioso de realizações em todos os 

empenhos da vida do ser, como família, trabalho, sexo, lazer, saúde e desenvolvimento 

espiritual. Independente de não existir um único significado para qualidade de vida, algumas 

definições consensuais recebem ênfase. (HERMAN e LANA, 2016). 

 

Atividade física na terceira idade 

Existe uma semelhança entre a qualidade de vida e a prática de atividades físicas visto que os 

idosos ativos que praticavam exercício diário tinham um ganho maior sobre os idosos 

inativos. Idosos ativos tem uma autoestima mais elevada dos quedos idosos inativos, desta 

forma podemos observar como o ludismo contorna a atividade física mais prazerosa para os 

idosos, os estimulado a desenvolverem suas habilidades psicomotoras por meio de atividades 

divertidas. As políticas públicas devem apontar envelhecimento ativo por meio da prática de 

promoção a saúde, para melhorar o bem-estar da população ao decorrer do processo de 

envelhecimento. (FREITAS, et al, 2014). 



  

Segundo Hermann e Lana, o dançar é uma atividade muito prazerosa, chegando a ser 

distinguida por muitos dos que dançam, de ser mais prazerosa do que as outras atividades. Os 

autores entendem que isso se deve ao fato de ser a arte de dançar a atividade física que 

proporciona sensações de alegria, bem-estar físico e mental, e até relações de poder. 

(HERMANN e LANA, 2016). 

De acordo com Pilgeret al; no seu estudo verificou-se que a partir da realização de atividades 

lúdicas com idosos obteve um avanço significante nos aspectos físicos e biológicos dos idosos 

que participavam de forma ativa das atividades alcançadas.  As atividades lúdicas 

promoveram aos idosos uma forma de promoção de saúde física e promoção da socialização. 

(PILGER, et al, 2015). 

Estudos de Macedo, Freitas e Scheicher (2014) com idosos com variáveis níveis de aptidão 

física evidenciaram que a pratica regular da atividade física é capaz de promover impacto 

positivo nas aptidões físicas, também durante o processo de envelhecimento. (Macedo et al, 

2014). 

A atividade física com pacientes idosos deve ser de forma personalizada e acompanhada. De 

modo geral a atividade física atua no controle da glicemia, promove aumenta da capilarização 

das fibras do músculo e aumenta a função mitocondrial, consequentemente diminuindo a 

resistência dos tecidos à insulina. Além disso, melhora o metabolismo da glicose e promove 

regulação da glicemia. É sugerida a prática de atividades físicas diárias, ou, no mínimo, a cada 

dois dias podendo ser aeróbicas, de resistência ou flexibilidade. (ADA, 2013). 

O exercício físico é um importante membro para o sucedimento do envelhecimento e a 

escolha da categoria de exercício deve apreciar acima de tudo as preferências pessoais e 

possibilidades do idoso. O lazer e a socialização devem agregar um programa bem-sucedido, 

e para que isso aconteça, as atividades devem ser, sempre que possível, de forma coletiva e 

variada (SANCHEZ, et. al, 2011). 

Estudos evidenciam que a prática de exercícios físicos pode prevenir e/ou diminuir o 

enfraquecimento, encurtamento muscular, melhorando, assim, a capacidade funcional de 

idosos. (ACIOLE et al, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Metodologia 

O projeto de intervenção para melhoria da qualidade de vida dos idosos de Paes Landim, é um 

estudo de intervenção que será desenvolvido na cidade de Paes Landim, em atendimento aos 

idosos inativos a partir de 59 anos, as atividades irão abranger o desenvolvimento de criação 

de grupo de idosos, oficinas de mudança no estilo de vida (educação alimentar e nutricional), 

realização de exercícios físicos (caminhada, dança, aeróbica, entre outros), palestras 

educativas e roda de conversa sobre temas relacionados ao envelhecimento saudável durante 

um ano, desenvolvendo encontros semanais, com a participação da equipe de saúde 

selecionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Resultados 

Plano Operativo 

Situação problema OBJETIV

OS 

METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Aumento do sedentarismo e de 

doenças crônicas não 

transmissíveis nos idosos. 

 

Criar um 

grupo de 

idosos 

Encontros/sem

anal, durante u 

ano, com o 

público alvo e 

o os 

fisioterapeutas 

do NASF.  

Aulas de 

dança, de 

aeróbica, 

bem 

como, 

uso dos 

aparelhos 

da 

academia 

popular. 

ESF e NASF 

 Estimular a 

prática de 

atividade 

física 

Realizar 

atividades 

educativas 

com os idosos 

uma vez por 

semana, 

durante um 

ano. 

Realizar 

caminhada pela 

manhã na praça 

Educador físico e 

Fisioterapeuta do 

NASF 

 Realizar 

Oficinas 

educativas 

sobre estilo 

de vida 

saudável e 

com 

apresentaçã

o de 

caderno de 

receitas 

saudáveis 

Um 

encontro/mês 

durante um 

ano com todos 

os idosos do 

grupo 

Palestras 

educativas e roda 

de conversa 

Nutricionista do NASF 

 Realizar 

palestras de 

incentivo a 

promoção 

de saúde e a 

prevenção 

de doenças 

 Preparar o 

material que será 

utilizado na 

palestra; 

Realizar dinâmica 

de grupo antes da 

palestra para um 

maior 

entrosamento 

entre os 

participantes; 

Aplicar 

metodologias 

ativas para 

explanar 

Nutricionista, Médico, 

Enfermeiro, Educador 

físico, Fisioterapeuta e 

Psicóloga 



  
temáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

Espera-se que este projeto seja de grande valia, permitindo o desenvolvimento de uma nova 

proposta de promoção, prevenção e assistência à saúde para os idosos de Paes Landim. 

Elevando o conhecimento da população idosa sobre a importância de um estilo de vida 

saudável. Maior preparação dos profissionais de saúde, mudanças no estilo de vida, 

alimentação saudável, prática de exercícios físicos para prevenção dos fatores de risco, 



  

diminuição do número de idosos sedentários, das doenças não transmissíveis e das 

complicações, deste modo contribuindo para uma melhor qualidade de vida. 
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