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Ações para promoção de saúde e envelhecimento ativo: uma revisão integrativa 

Alexandre Soares de Barros1, Elza Maria de Souza2 

 

Resumo 

 

Introdução: O Brasil vem passando por um processo de envelhecimento da população, 

havendo um aumento crescente no número de pessoas idosas. Assim, é necessário que haja 

políticas e ações que promovam o envelhecimento ativo para melhorar a qualidade de vida 

daqueles que estão passando por este processo. Objetivo: Identificar e analisar as ações 

promotoras do envelhecimento ativo, verificando se elas atendem aos princípios de ação 

promotora de saúde. Método: Trata-se de um estudo de revisão integrativa, ara a busca dos 

artigos foram consultadas as bases de dados eletrônicas Lilacs, SciELO e PubMed, onde foram 

encontrados 49 artigos ao todo, e selecionados 20 utilizando os critérios de exclusão. 

Resultados e Discussão: Na análise foi identificado que todas as ações promovem a autonomia, 

a independência, a adoção de hábitos saudáveis e a participação dos idosos, que resultam na 

melhoria da qualidade de vida e as caracterizam como ações promotoras do envelhecimento 

ativo. Conclusão: É essencial a disseminação destas ações para a melhoria na saúde das pessoas 

que estão passando pelo processo de envelhecimento, em especial aquelas que já atingiram a 

terceira idade. 

 

Descritores: Promoção da Saúde, Envelhecimento Ativo, Saúde Coletiva. 
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Actions for health promotion and active aging: an integrative review 

Alexandre Soares de Barros1, Elza Maria de Souza2 

 

Abstract 

 

Introduction: Currently, Brazil is undergoing an aging process, with an increase in the 

number of elderly people, so it is necessary to have policies and actions that promote active 

aging to improve the quality of life of those who are going through this process. Objective: 

Identify and analyze the actions promoting active aging, verifying if they comply with the 

principles of an health promotion action. Method: This is an integrative review study, for the 

search of the articles, the electronic databases Lilacs, SciELO and PubMed were consulted, 

where 49 articles were found and 20 were selected using the exclusion criteria. Results and 

Discussion: In the analysis, it was identified that all actions promote autonomy, independence, 

adoption of healthy habits and the participation of the elderly, resulting in the improvement of 

the quality of life and characterizing them as actions that promote active aging. Conclusion: It 

was verified that it is essential to disseminate these actions to improve the health of people who 

are going through the aging process, especially those who have reached the third age. 

 

Keywords: Health promotion, Active Aging, Collective Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, a exemplo de todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, está 

passando por uma evolução no seu processo de envelhecimento, efeito direto da transição 

demográfica (TD). A TD ocorre principalmente devido à combinação entre a redução das taxas 

de natalidade e redução das taxas de mortalidade, resultante da melhoria do padrão de vida da 

população e das contribuições das inovações médicas, programas de saúde pública, saneamento 

básico, além da melhor atenção materno-infantil. Fruto deste fenômeno é o aumento da 

expectativa de vida dos brasileiros, que por exemplo, nos anos 2000 era de 69 anos e que, no 

ano de 2015, já era superior a 75 anos (Figura 1). A expectativa de vida tende a continuar 

crescendo, mas em um ritmo mais lento com o decorrer do tempo1. 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Figura 1. Esperança de vida ao nascer (em anos), Brasil, 2000 a 2015.  

Fonte: IBGE, Projeção da População do Brasil – 20132    

 

Com a TD, a pirâmide etária deixa de ser predominantemente jovem para dar início ao 

processo progressivo de envelhecimento (Figura 2). No ano 2000, a porcentagem de crianças 

de 0 a 4 anos correspondia a 10% da população total, enquanto a população idosa representava 

8,1%. Projeções indicam que ocorrerá um aumento do número de idosos para 18,7% da 

população brasileira até o  ano de 2030, e que, em 2060, o valor crescerá para 32,9%, ou seja, 

1 em cada 3 brasileiros terá 60 anos ou mais no ano de 20601. 

As consequências sociais e de saúde decorrentes da ampliação do número de idosos no 

Brasil acarreta maior procura da população por serviços de saúde, aumento da frequência de 

internações hospitalares e tempo de ocupação de leitos dessa população idosa, quando 

comparada com as demais faixas etárias. Deste modo, o envelhecimento da população se traduz 

em maior carga de doenças, mais incapacidades e aumento do uso dos serviços de saúde, 

conforme a fragilidade advinda do avançar da idade3. 
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Em virtude das necessidades e vulnerabilidades que apresentam a população idosa, 

políticas públicas como o Estatuto do Idoso, decretado em 2003 para regular os direitos das 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, sustenta a necessidade de assegurar os diversos 

direitos presentes na Constituição Federal, dentre eles o direito à vida e o direito à saúde, que 

garantem a prevenção de agravos, promoção, proteção e recuperação da saúde e um 

envelhecimento ativo e em condições de dignidade4. 

Figura 1. Distribuição por sexo e idade da população brasileira: 1950, 2015, 2050 e 2100.

A linha pontilhada indica o excesso da população masculina ou feminina em determinados grupos etários. 

Os dados estão em milhares ou milhões.

Fonte: Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão de População (2015). 

World Population Prospects: The 2015 Revision.
5 
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Embora grande parte dos estudos sobre envelhecimento populacional aborde apenas a 

questão das implicações do envelhecimento para a saúde pública, existem vários movimentos 

nacionais e internacionais que enfatizam e promovem o envelhecimento ativo, o qual é definido 

como o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. A palavra 

“ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais 

e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de 

trabalho. O envelhecimento ativo tem como objetivo o aumento da expectativa de uma vida 

ativa, saudável e com qualidade para as pessoas que estão envelhecendo, independentemente 

da idade6. 

Considerando a questão do envelhecimento ativo6, para que um idoso possa seguir uma 

vida caracterizada como saudável, é levado em consideração sua capacidade funcional, seu grau 

de independência e autonomia. Quando esses aspectos da vida humana são preservados o idoso 

pode ser considerado saudável e ativo. Assim, as políticas públicas, os programas e projetos 

destinados ao bem estar dessa parcela da população devem buscar aprimorar, manter ou 

recuperar esses fatores3. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), criada em 2006, ilustra a 

importância da promoção do envelhecimento ativo, visto ser esse uma de suas prerrogativas. 

Para alcançar esse objetivo, o idoso não deve mais ser considerado como agente passivo, e sim 

um agente das ações a ele direcionadas, numa relação baseada em direitos, valorizando as 

características da vida em comunidade, com o potencial para o bem-estar físico, mental e social 

ao longo do curso da vida7.  De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) diversos 

fatores afetam a qualidade de vida de uma pessoa, tais como a percepção do indivíduo sobre 

sua posição na vida, dentro do contexto da cultura e dos valores presentes no ambiente no qual 

está inserido, e também em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

Na medida em que uma pessoa envelhece, sua autonomia e independência determinam 

consideravelmente sua qualidade de vida6.  

Vale salientar que todo o processo de envelhecimento ativo permeia diversas esferas da 

vida da pessoa idosa e envolve a atenção aos determinantes de saúde, tais como questões 

sociais, econômicas, comportamentais e pessoais, e além disso,  o envelhecimento ativo deve 

ser uma meta de todos e para todas as idades. Os hábitos adquiridos na na infância, bem como 

as atitudes e comportamentos da  juventude são determinantes na qualidade da velhice. 
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Estes fatores que compõem o processo de promoção do envelhecimento ativo, assim 

como as atividades promotoras de saúde, devem estar voltadas para o empoderamento, que 

permite às pessoas e às comunidades ganharem poder para atuarem sobre fatores pessoais, 

socioeconômicos e ambientais que influenciam sua saúde, para participação comunitária no 

planejamento, implementação e avaliação das ações a ela destinada de promoção e exigem 

ações  coordenadas de vários setores para que sejam efetivas, visto que o setor saúde sozinho 

não consegue atuar, de forma abrangente, sobre todos os fatores que determinam a  saúde 

individual e coletiva8. 

Por este motivo, e considerando o atual processo de envelhecimento da população 

brasileira, as demandas por ações de atenção e promoção da saúde, e a importância do 

envelhecimento ativo, torna-se necessário identificar, conhecer, analisar e entender  as ações de 

promoção do envelhecimento ativo, bem como o processo de empoderamento, adesão da 

comunidade e a integração dos serviços que as ofertam com outros setores da sociedade. Para 

tanto, o intuito do estudo é realizar uma revisão integrativa para identificar e analisar as ações 

promotoras do envelhecimento ativo publicadas, assim como verificar se elas atendem aos 

princípios de ação promotora de saúde. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa com seleção de artigos de periódicos 

presentes nas bases eletrônicas Lilacs, SciELO e PubMed. A busca foi realizada no período de 

agosto a outubro de  2016. Para a seleção dos artigos, foram utilizados critérios como: ano de 

publicação no período entre 2006 a 2016, publicadas em inglês, português e espanhol que 

abordam ações promotoras de saúde voltadas para o envelhecimento ativo. Foram excluídos 

durante a seleção os editoriais, teses, revisão bibliográfica e pesquisas clínicas. 

Os descritores utilizados na busca foram selecionados a partir da terminologia em saúde 

consultada no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), sendo eles “Promoção da Saúde” e 

“Envelhecimento”. Também foi utilizada a palavra-chave “Envelhecimento Ativo” em 

conjunto com os descritores, por não ser um descritor do DeCS. 

Foram realizadas duas buscas nas bases eletrônicas, uma utilizando-se somente os 

descritores “Promoção da Saúde” e “Envelhecimento”, com resultados mais abrangentes, e 

outra composta pelos mesmos descritores, com a adição da palavra-chave “Envelhecimento 

Ativo”, para encontrar possíveis estudos adicionais. A Figura 3 ilustra o método da pesquisa.  
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Figura 3. Fluxograma do processo de seleção das publicações. 

 

 

Busca nas bases de dados 

Lilacs, SciELO e PubMed 

 

Descritores: 

Promoção da Saúde e 

Envelhecimento e 

Envelhecimento Ativo 
 

Descritores: 

Promoção da 

Saúde e 

Envelhecimento  
 

Lilacs: 233 

SciELO: 70 

PubMed: 1419 

Lilacs: 33 

SciELO: 17 

PubMed: 135 N= 1907 artigos 

 

Lilacs: 5 

SciELO: 2 

PubMed: 2 

Lilacs: 22 

SciELO: 6  

PubMed: 12 

Leitura dos títulos e resumos 

 

N= 49 artigos 

 
Exclusão de artigos duplicados e indisponíveis integralmente 

 

Lilacs: 21 

SciELO: 1 

PubMed: 4 

Lilacs: 0 

SciELO: 0 

PubMed: 1 N= 27 artigos 

 

Leitura completa dos artigos e seleção dos textos que atendem aos critérios 

de promoção do envelhecimento ativo 

Lilacs: 15 

SciELO: 1 

PubMed: 4 

Lilacs: 0 

SciELO: 0 

PubMed: 0 

20 artigos selecionados para análise 
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A seleção inicial dos artigos ocorreu mediante a leitura dos títulos e resumos, separando-

se  artigos relacionados com o objetivo deste estudo e excluindo artigos duplicados e 

indisponíveis integralmente. A leitura integral dos artigos foi realizada utilizando-se os critérios 

de promoção do envelhecimento ativo, selecionando aqueles que continham ações promotoras 

da autonomia, independência e capacidade funcional das pessoas idosas participantes (Figura 

3). Tais artigos foram analisados para saber se as ações seguem os princípios de iniciativa 

promotora de saúde: empoderamento dos participantes no processo, participação da 

comunidade no desenvolvimento da ação, e intersetorialidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados um total de 20 artigos para análise, sendo 15 artigos da base de 

dados Lilacs, 1 da base de dados SciELO e 4 da base de dados PubMed. Todos os artigos 

relatavam atividades, programas, projetos e ações voltadas para a população acima de 60 anos, 

que atendem aos critérios para a promoção do envelhecimento ativo (Quadro 1). 

Os artigos analisados consistem de estudos realizados para analisar, apresentar, relatar, 

implementar, descrever, conhecer, examinar as diversas ações de promoção do envelhecimento 

ativo realizadas por instituições de ensino, serviços de saúde e programas de extensão 

universitária. Como apresentado no Quadro 1, os tipos de ações são bastante diversificados. 

As oficinas e grupos compõem grande parte das ações analisadas, das quais a maioria 

tinha como objetivo o fortalecimento de vínculos entre os participantes e a equipe que as 

ministram, buscando estabelecer trocas de experiências e a integração entre todos os sujeitos, 

proporcionando como resultado a mudança de rotina, o bem-estar, a socialização e maior 

autonomia dos idosos. Essas ações trabalham com as questões de educação popular, a prática 

de alimentação saudável, atividades físicas, uso de medicamentos e o incentivo ao diálogo e à 

participação popular, e são realizadas por meio de atividades práticas, lúdicas e também 

palestras direcionadas aos participantes. 

Os resultados e benefícios variam de ação para ação, dependendo do tipo de intervenção 

realizada em cada situação, mas em todos os casos é percebido que a promoção de hábitos 

saudáveis, da autonomia, da independência e da participação dos idosos está presente em todas 

elas, o que as caracteriza como promotoras de saúde e do envelhecimento ativo.
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Quadro 1. Características dos estudos referentes as ações de promoção do envelhecimento ativo. Brasília. 2006-2016.       

 Autores /Ano 
Título do estudo / Tipo de Ação 

e Local 
Objetivo do estudo Resultado da ação 

Massi, Berberian, 

Guarinello, Lourenço, 

Tonocchi et al9 (2015)  

Linguagem e envelhecimento: 

práticas de escrita autobiográfica 

junto a idosos / Oficina de 

Linguagem, Curitiba - PR 

Analisar, sob a perspectiva do letramento, os efeitos 

que práticas de escritas autobiográficas podem gerar 

na autonomia e no bem-estar de sujeitos idosos. 

As atividades de letramento podem promover autonomia de pessoas 

idosas, garantindo-lhes dignidade, bem como integração à 

sociedade letrada, a qual acaba por promover atitudes de cidadania. 

Tal trabalho promoveu a autonomia e participação ativa dos idosos 

na comunidade, assim como ampliou suas possibilidades de 

vivenciar um envelhecimento saudável e bem-sucedido. 

Sato, Batista, Almeida10 

(2014) 

Programas de estimulação da 

memória e funções cognitivas 

relacionadas: opiniões e 

comportamentos dos idosos 

participantes / Programa de 

Estimulação da Memória e Funções 

Cognitivas Relacionadas (PEM), 

São Paulo - SP 

Apresentar opiniões de idosos relacionadas a 

influência do programa sobre a memória para 

desempenho das tarefas da vida diária e da 

incorporação de estratégias e atividades no 

cotidiano que estimulam as habilidades cognitivas. 

As atividades estimularam os participantes a modificarem a forma 

de realizar atividades habituais, imprimindo a elas maior demanda 

cognitiva, levou os participantes a refletirem sobre a influência de 

estilos de vida saudáveis e do ambiente sobre o desempenho 

cognitivo nas atividades cotidianas, auxiliou os idosos a se 

conscientizarem das mudanças normais decorrentes do processo de 

envelhecimento, o que contribuiu para melhorar sua autopercepção 

da memória, diminuição da ansiedade e melhora da autoestima. 

Mendonça, Aires, 

Amaro, Moreira, 

Henriques et al11 (2013) 

A experiência de oficinas 

educativas com idosos:(Re) 

pensando práticas à luz do 

pensamento Freireano / Oficinas 

educativas sobre medicamentos, 

Viçosa - MG 

Relatar a experiência de oficinas educativas que 

versaram sobre a medicação. 

As oficinas possibilitam a liberdade de expressão entre seus 

partícipes, contribuindo significativamente para a formação de 

cidadãos e profissionais críticos e abertos a mudanças que ocorrem 

na dinâmica social. Houve uma contribuição significativa para a 

conscientização dos idosos quanto à relevância do seu engajamento 

no processo de autocuidado, que leva à autonomia e consequente 

empoderamento, com melhoria da qualidade de vida, além da 

consolidação de laços sociais e afetivos entre os participantes. 

Andrade, Mendonça, 

Lima, Alfenas, 

Bonolo12 (2012) 

Projeto conviver: estímulo à 

convivência entre idosos do Catete, 

Ouro Preto, MG / Grupos de 

convivência, Ouro Preto - MG 

Relatar a experiência das atividades dos grupos de 

convivência da terceira idade. 

Cada uma das atividades realizadas nos grupos, além de promover 

o envelhecimento ativo, trouxeram benefícios para os idosos como 

a promoção da saúde física, melhora do nível de saúde mental, 

tratamento de várias doenças, eleva a autoestima do idoso, contribui 

para a implementação das relações psicossociais e para o 

reequilíbrio emocional, promove a prevenção, reabilitação e 

ativação do indivíduo e melhora a qualidade de vida da pessoa idosa. 

Continua 
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Patrocínio e Todaro13 

(2012) 

Programa de educação para um 

envelhecimento saudável / 

Intervenções educacionais, 

Campinas - SP 

Implementar e avaliar um programa educacional 

baseado na perspectiva de Paulo Freire e na política 

de envelhecimento ativo, considerando as 

características dos idosos e variáveis referentes à 

qualidade de vida, descrevendo um modelo de 

programa para o trabalho educacional com pessoas 

idosas. 

Programas de educação especializados para idosos contribuem na 

promoção de saúde e na prevenção primária das fragilidades na 

medida em que os tira do isolamento, proporciona-lhes saúde e bem-

estar, interesse pela vida e pelas questões da atualidade. As 

oportunidades educacionais têm um importante papel na 

determinação do ritmo e do “produto” do envelhecimento. O 

desenvolvimento de novas habilidades intelectuais, como a leitura e 

a escrita, também favorece o envelhecimento ativo. 

Wichmann, Areosa, 

Roos14 (2011) 

Promoção do envelhecimento 

saudável: adoção de uma prática 

multidisciplinar na atenção à saúde 

do idoso (UNISC) / Grupos 

Operativos para o Envelhecimento 

com Qualidade de Vida, Santa 

Cruz do Sul - RS 

Relatar a experiência das atividades do projeto de 

um extensão universitária, socializando a prática 

multiprofissional e interdisciplinar que nele ocorre. 

As dinâmicas de grupo estimularam a relação interpessoal entre os 

indivíduos e os profissionais de saúde, possibilitando a troca de 

informações. As trocas de experiência entre os participantes 

proporcionou uma reestruturação pessoal de suas vivências. A boa 

aceitação dos participantes nas ações preventivas e cuidativas 

ajudou a prevenir complicações futuras relacionadas às doenças 

crônicas. As atividades também geraram pontes de interseção entre 

o saber acadêmico e o saber popular. 

Tahan e Carvalho15 

(2010) 

Reflexões de idosos participantes 

de grupos de promoção de saúde 

acerca do envelhecimento e da 

qualidade de vida / Grupos de 

Promoção de Saúde, Ribeirão Preto 

- SP 

Analisar e refletir sobre as percepções dos idosos 

em relação à sua qualidade de vida, com vista à 

integralidade da assistência, após a adesão à Grupos 

de Promoção de Saúde. 

Os grupos possibilitaram, além de distração e lazer, trocas de 

experiências e interações, que transformaram de modo significativo 

suas relações sociais, na medida em que os encontros grupais 

possibilitaram aos participantes novos relacionamentos e a 

ampliação da rede social de apoio, além de uma percepção de 

melhora na saúde e, consequentemente, na qualidade de vida. 

Firmino, Patrício, 

Rodrigues, Cruz, 

Vasconcelos16 (2010) 

Educação popular e promoção da 

saúde do idoso: reflexões a partir 

de uma experiência de extensão 

universitária com grupos de idosos 

em Joao Pessoa-PB / Grupos 

educativos, João Pessoa - PB 

Relato de experiência visando explanar os 

aprendizados, dificuldades e inquietações que 

permearam a experiência vivenciada pelos 

participantes de um projeto de extensão 

universitária. 

Os grupos educativos constituem efetivamente uma estratégia capaz 

de reorientar o cuidado em saúde do idoso na perspectiva da 

promoção da saúde na Atenção Básica. Foi constatado que este é um 

cenário privilegiado para realizar empreendimentos capazes de 

envolver as pessoas de modo crítico e participativo. 

Combinato, Vecchia, 

Lopes, Manoel, Marino 

et al17 (2010) 

Grupos de conversa: saúde da 

pessoa idosa na estratégia saúde da 

família / Grupos de Conversa, 

Paranaíba - MS 

Descrever e analisar a experiência dos “Grupos de 

Conversa”, que são parte de um projeto de extensão 

universitária. 

O Grupo de Conversa possibilita aos participantes ampliar o 

conhecimento de si e do outro, por meio das vivências e discussão 

em grupo, além de promover a melhora na autoestima, cujos 

reflexos se dão no campo do autocuidado, ampliando o 

empoderamento individual. Entende-se que o processo grupal é um 

espaço privilegiado para a constituição de rede de apoio, 

estabelecimento e ampliação de vínculos afetivos. 

Continuação 

Continua 
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Paiva, Hernandez, 

Sebastião, Quadros 

Junior, Cury et al18 

(2010) 

Dança e envelhecimento: uma 

parceria em movimento / Programa 

de Atividade Física para Terceira 

Idade (PROFIT), São Paulo - SP 

Apresentar o programa estudado, que desenvolve 

um conjunto de atividades destinadas às pessoas 

com mais de sessenta anos. 

O programa propicia melhoras significativas nos componentes da 

capacidade funcional e na execução das atividades de vida diária 

que, consequentemente, resulta na melhoria da qualidade de vida 

dos participantes. As atividades trazem benefícios para a saúde 

advindos da prática regular de atividade física, neste caso a dança. 

Bernardo, Menezes, 

Assis, Pacheco, 

Mecenas19 (2009) 

A saúde no diálogo com a vida 

cotidiana: a experiência do trabalho 

educativo com idosos no grupo 

roda da saúde / Grupo Roda da 

Saúde, Rio de Janeiro - RJ 

Apresentar a proposta metodológicado do grupo 

"Roda da Saúde" e apontar alguns dados de 

avaliaçãodo do trabalho, a partir dos registros de 

suas atividades. 

O grupo aprofunda a perspectiva de coautoria dos participantes no 

processo das atividades, onde as pessoas assumem uma postura de 

buscar maior controle sobre questões determinantes e 

condicionantes da qualidade de vida e saúde. Na dinâmica 

assistencial, o grupo se constitui como espaço de acolhimento, afeto, 

convivência e solidariedade, reforçando a importância do 

dispositivo grupal no enfrentamento da solidão, construção de 

vínculos e ampliação da rede de suporte dos idosos. 

Mazo, Cardoso, Dias, 

Balbé, Virtuoso20 

(2009) 

Do diagnóstico à ação: grupo de 

estudos da terceira idade: 

alternativa para a promoção do 

envelhecimento ativo / Grupo de 

Estudos da Terceira Idade (GETI), 

Florianópolis - SC 

Descrever a lógica de funcionamento das ações de 

promoção de atividade física do programa de 

extensão “Grupo de Estudo da Terceira Idade” 

(GETI), com vias a servir de subsídios para 

programas futuros. 

O GETI contribui para o empoderamento dos participantes de forma 

que assumam o envelhecimento ativo como prioridade. Além de 

possibilitar aos idosos acessos a diferentes atividades físicas, 

enfatiza que os idosos assumam um viver ativo, incorporando mais 

atividades físicas em suas rotinas diárias. Além dos benefícios 

diretos na saúde, a atividade física regular e programas que visam o 

envelhecimento ativo trazem benefícios a sociedade e a economia. 

Alencar, Barros Júnior, 

Carvalho21 (2008) 

Os aportes sócio-políticos da 

educação nutricional na perspectiva 

de um envelhecimento saudável / 

Programa Terceira Idade em Ação, 

Piauí - PI 

Refletir sobre as vivências de sala de aula com 

idosos de uma universidade da terceira idade, a 

partir de uma oficina ludopedagógica. 

Foi possível contemplar como os idosos estão vivenciando os seus 

processos de envelhecimento e quais mudanças, no campo da 

promoção da saúde, o Programa Terceira Idade em Ação, tem 

propiciado quanto ao seu bem-estar físico, mental e social. 

Assis, Pacheco, 

Menezes, Bernardo, 

Steenhagen et al22 

(2007) 

Ações educativas em promoção da 

saúde no envelhecimento: a 

experiência do núcleo de atenção 

ao idoso da UNATI/UERJ / Núcleo 

de Atenção ao Idoso (NAI), Rio de 

Janeiro - RJ 

Apresentar um panorama da experiência de um 

projeto de extensão e apontar sua contribuição para 

um modelo de atenção e de formação profissional 

pautado no cuidado integral e na promoção da 

saúde. 

As ações educativas propostas pelo Núcleo de Atenção ao Idoso 

possibilitam o aprofundamento crítico dos temas abordados e do 

encontro com o outro através do diálogo. Expressam o compromisso 

dos serviços com a produção social da saúde no envelhecimento, 

somado à oportunidade de criação e dinamização de vínculos sociais 

valiosos à saúde e ao bem-estar, especialmente da população idosa. 

Martins, Barra, Santos, 

Hinkel, Nascimento et 

al23 (2007) 

Educação em saúde como suporte 

para a qualidade de vida de grupos 

da terceira idade / Grupos de 

Terceira Idade, Florianópolis - SC 

Conhecer as necessidades de educação em saúde do 

idoso que frequenta grupos de terceira idade, 

considerando estes grupos como espaços de 

crescimento que favorecem a prática da promoção e 

da educação em saúde. 

As ações contribuem para o autocuidado e qualidade de vida da 

pessoa idosa. A proposta educativa de Paulo Freire favorece a 

transformação social, pois o trabalho é desenvolvido sob a forma de 

grupo de discussão, no qual o diálogo é peça fundamental no 

processo educativo. Desta forma, as mudanças ocorrem dentro das 

possibilidades e da vontade de cada ser participante. 

Continuação 

Continua 
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Almeida, Freitas, 

Salgado, Gomes, 

Franceschini et al24 

(2015) 

Projeto de intervenção comunitária 

“Em Comum-Idade”: contribuições 

para a promoção da saúde entre 

idosos de Viçosa, MG, Brasil / 

Projeto de intervenção comunitária 

“Em Comum-Idade”, Viçosa - MG 

Analisar as possíveis mudanças ocorridas nas 

medidas antropométricas e nos níveis de aptidão 

física funcional dos idosos participantes do projeto. 

Aspectos como a contribuição do projeto na socialização dos idosos, 

na qualidade de vida, bem como facilitador para a conscientização 

dos mesmos a respeito de se enxergarem como sujeitos na busca de 

saúde, são contribuições do projeto para a promoção de saúde. Além 

disso, as intervenções comunitárias apresentam grande potencial de 

mudanças nas condições de saúde dos idosos. 

Morrow-Howell, Lee, 

McCrary, McBride25 

(2014) 

Volunteering as a pathway to 

productive and social engagement 

among older adults / Programa de 

voluntariado "Experience Corps 

(EC)", Estados Unidos da América 

- EUA 

Examinar os efeitos do trabalho voluntário sobre a 

atividade social e cívica subsequente a participação 

dos idosos no programa. 

Se constatou que os idosos voluntários do referido programa passam 

a envolver-se em novas atividades de muitos tipos. O voluntariado 

motiva e permite que os idosos se tornem mais envolvidos em 

atividades produtivas e cívicas, além de aumentar a consciência 

sobre questões públicas, como a educação, e levar a um 

engajamento social e à promoção do envelhecimento saudável. 

Zanjani, Downer, 

Hosier, Watkins26 

(2015) 

Memory banking: a life story 

intervention for aging preparation 

and mental health promotion / 

Banco de Memória (Memory 

Bank), Estado de Kentucky - EUA 

Analisar a viabilidade de Bancos de Memória (BM) 

como ferramenta de preparação para o 

envelhecimento. 

Resultados indicam melhorias na saúde mental dos idosos 

participantes da intervenção. A intervenção é promissora e apoia 

investigação continuada e progressos na área de desenvolvimento 

de história de vida como ferramenta para evitar fatores de risco 

relacionados com a idade e o envelhecimento. 

Cyarto, Dow, 

Vrantsidis, Meyer27 

(2013) 

Promoting healthy ageing: 

development of the Healthy Ageing 

Quis / Questionário do 

Envelhecimento Saudável, 

Melbourne, Victoria, Australia - 

AU 

Projetar um recurso de fácil utilização para pessoas 

de meia-idade e mais velhas que permite que auto-

avaliem o seu estilo de vida e atividades. 

O Questionário do Envelhecimento Saudável (Healthy Ageing 

Quiz) não só aumenta a consciência e o conhecimento de como 

envelhecer bem das pessoas de meia idade e mais velhas, mas 

também lhes permite julgar a adequação das suas escolhas de estilo 

de vida atual e os recomenda passos de ações para maximizar a sua 

saúde atual e futura. 

Kuczmarksi e 

Cotugna28 (2009) 

Outcome evaluation of a 3-year 

senior health and wellness initiative 

/ Iniciativa "O Tempo de Sua 

Vida", Condado de New Castle, 

Delaware - EUA 

Descrever o desenvolvimento e implementação da 

metodologia de avaliação e resultados de uma 

iniciativa multidisciplinar de saúde e bem-estar. 

Uma iniciativa de educação em saúde de longo prazo para os idosos 

pode ser tanto sustentável e bem sucedida. Os idosos que 

participaram da iniciativa ganharam conhecimento, e também 

adotaram comportamentos saudáveis que os ajudam a ter uma 

melhor qualidade de vida. 

Conclusão 

Fonte: próprio autor. 
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Considerando os benefícios voltados para a questão individual para os idosos, as ações 

propiciam, de modo geral, a ampliação da possibilidades de vivenciar um envelhecimento 

saudável e bem-sucedido, a melhoria da auto percepção da memória, a diminuição da ansiedade 

e melhora da autoestima, a conscientização quanto à relevância do engajamento no processo de 

autocuidado e como sujeitos na busca de saúde, proporciona-lhes saúde e bem-estar, interesse 

pela vida e pelas questões da atualidade. Além disso, ajuda a prevenir complicações futuras 

relacionadas às doenças crônicas, resulta em melhoras significativas nos componentes da 

capacidade funcional e na execução das atividades de vida cotidianas, acessos a diferentes 

opções de atividades físicas, melhorias na saúde mental, ganho de conhecimento e também a 

adoção de hábitos saudáveis de vida. 

Com relação aos benefícios voltados para a questão social, verifica-se, de modo geral, 

o aumento da autonomia e participação ativa dos idosos na comunidade, o estimulo à relação 

interpessoal entre os indivíduos e os profissionais envolvidos, a troca de experiências, a 

ampliação de vínculos afetivos, criação de novos relacionamentos e a ampliação da rede social 

de apoio destes idosos. Estes resultados reforçam a importância do trabalho com a promoção 

de saúde, que consiste em um  olhar holístico que considera a saúde para além das necessidades 

físicas, dando importância para a promoção social dos participantes para a melhora da sua 

autoestima, de seus relacionamentos e dos seus vínculos afetivos. 

Considerando o empoderamento como fator principal das ações de promoção de saúde, 

todas as referidas ações, a partir do critério de promover a autonomia dos participantes, 

consequentemente estão também comprometidos com o empoderamento. Apesar de na maioria 

dos estudos não estar explícito como resultado das intervenções, o empoderamento está 

presente quando os idosos são ouvidos, suas necessidades, seus interesses e desejos são levados 

em consideração para o planejamento e construção das próprias ações da qual participam.  

Características como a inserção social, a participação social e o reconhecimento pessoal 

e social, além da conscientização dos idosos quanto à relevância do seu engajamento no 

processo de autocuidado também são resultados das intervenções que os empoderam para a sua 

participação junto à comunidade. As intervenções e seus benefícios, no momento em que 

transformam o cotidiano e a vida dos idosos.  

É bem provável que o empoderamento dos participantes das referidas ações seja o 

incentivo que os fazem participar, gostar e fazer parte de todo o processo de desenvolvimento 
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destas ações com maior engajamento, já que isso permite que elas transformem o ambiente e a 

forma de lidar com questões do cotidiano. 

Sobre o fator da participação da comunidade no desenvolvimento das ações, poucos 

artigos relatam que houve tal envolvimento. Mesmo assim, alguns dos estudos relatam a 

importância deste fator como necessária para um melhor desenvolvimento da própria ação, que 

de certo modo poderia estender seus resultados também paraoutras  pessoas da comunidade. 

Com relação à intersetorialidade, diversas ações são conduzidas por instituições de 

ensino e programas de extensão universitária, em conjunto com profissionais da saúde e 

serviços de saúde, já que para a promoção da saúde, a educação exerce um papel essencial na 

disseminação do conhecimento, resultando no aprendizado dos participantes, bem como no 

aumento da autonomia pelo acúmulo de saberes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados demonstram a diversidade de ações de promoção do envelhecimento ativo 

e os vários  benefícios que elas oferecem para aqueles que estão passando pelo processo de 

envelhecimento. Ainda que haja uma escassez de estudos que abordam ações de promoção do 

envelhecimento ativo, foi possível apresentar uma quantidade considerável de estudos que 

contribuem para o conhecimento e compreensão desse fenômeno e de seus benefícios na vida 

dos indivíduos. 

É importante salientar que a maioria das ações apresentadas nos estudos tem como foco 

as intervenções destinadas à população da terceira idade, mesmo sabendo que o processo de 

envelhecimento seja contínuo e esteja presente ao longo da vida. Dessa forma é necessário que 

seja discutido também a importância de ações para um envelhecimento ativo em qualquer 

estágio da vida das pessoas, para que envelheçam de forma ativa. 

Destaca-se como princípio das ações de promoção do envelhecimento ativo o 

empoderamento, no entanto, mesmo havendo pouca discussão sobre a intersetorialidade e 

participação da comunidade nos estudos analisados, eles ainda estão presentes e tem papel 

crucial nas ações às quais estão relacionadas. 

Considerando que a promoção do envelhecimento ativo é imprescindível para o atual 

cenário de envelhecimento da população brasileira, a disseminação das ações de saúde que 

propiciam maior autonomia e bem-estar é essencial para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, em especial aquelas que já atingiram a terceira idade.  
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No entanto, se as ações de promoção de saúde e envelhecimento ativo envolvessem mais 

grupos intergeracionais, se as políticas públicas deixassem de ser fragmentadas, se os governos 

e gestores de modo geral entendessem o valor da educação para todas as idades e a importância 

do combate à pobreza seria possível prever que os idosos do futuro demandariam menos 

recursos sociais e de saúde.  
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