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RESUMO 
 O envelhecimento é um fenômeno natural de um indivíduo, envolvendo multiplicidade de fatores biológicos, 
genéticos, sociais, manutenção da saúde, autonomia e independência. No processo de envelhecimento 
ocorre diminuição de atividades laborais, fazendo necessário um olhar aprofundando nesta população para 
realizar estratégias que mantenha todos os fatores citados anteriormente. Estudo quantitativo, exploratório e 
descritivo, realizados com idosos de um município do Sul do Brasil. Primeiramente ocorreu um levantamento, 
juntamente com a secretaria de saúde do número de idosos cadastrados. Diante disto realizou-se um sorteio 
aleatório e sistemático, onde foi determinado a quantidade de idosos incluídos no estudo. Para a coleta de 
dados ocorreu entrevistas domiciliares utilizando dois instrumentos, um para caracterização socioeconômica 
e outro caracterizando o lazer a as condições de saúde autorreferidas pelos idosos. O estudo seguiu todos 
os preceitos éticos nacionais e internacionais de pesquisa com seres humanos. Evidenciou-se que a maioria 
das doenças encontradas dentre o público alvo são do sistema osteomuscular e conjuntivo, do aparelho 
circulatório e endócrinas. Outro aspecto notório é o número elevado de idosos apresentam sintomas de 
depressão/ ansiedade, mesmo que uma grande porcentagem pratique de uma a duas atividades que são 
prazerosas, atividades que, por sua vez, trazem uma maior expectativa de vida. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O Brasil, a partir da década de 1970 dispôs de uma mudança em uma sua 

demografia, onde a população que era predominante rural e tradicional, com famílias 
numerosas e alto risco de morte na infância passa a uma sociedade preferencialmente 
urbana, com diminuição da fecundidade e nova estrutura nas famílias brasileiras. (LEONE; 
MAIA; BALTAR, 2010).  

Do ponto de vista biopsicossocial, o envelhecimento é considerado um fenômeno 
natural da vida de um indivíduo, um processo dinâmico e progressivo, envolvido por uma 
multiplicidade de fatores biológicos, genéticos, sociais, ambientais, psicológicos e culturais 
(MENDES, ET. AL, 2012) no qual se busca, primordialmente, a manutenção da saúde, da 
autonomia e da independência. 

O lazer pode ser entendido como a cultura vivenciada no tempo disponível além das 
obrigações profissionais, familiares e sociais, apresentando-se não só como possibilidade 
de descanso e divertimento, mas também de desenvolvimento pessoal e social. (PUKE, 
MARCELLINO, 2013).  Percebe-se que, proporcionar as atividades de lazer, tais como a 
dança; música; artesanatos; pinturas; caminhada; entre outras, se executadas 
corretamente, podem promover uma melhoria na qualidade de vida e bem-estar para os 
idosos. (PUKE, MARCELLINO, 2013) 

O estudo tem por finalidade analisar as características sóciodemográficas e 
condições de saúde autoreferidas em relação ao lazer de idosos cadastrados na atenção 
primária de um município do Sul do Brasil.  

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
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Estudo de abordagem exploratória e descritiva, de natureza quantitativa, que foi 

realizado junto a idosos residentes em um município do Sul do Brasil, cadastrados em 33 
Unidades Básicas de Saúde. Após a autorização da Secretaria Municipal de Saúde, foi 
possível acessar o sistema de cadastros informatizados que registrou cerca de 50.000 
idosos em 2017.  

Para a amostragem, utilizou-se o cálculo de amostras para proporções, 
considerando-se o fator de correção para populações finitas. Definiu-se um nível de 
confiança de 95%, um erro de 5% e uma prevalência de 50%. A partir de N= 50.000 idosos, 
a amostra calculada foi de 384 idosos.  

A seleção da amostra foi estratificada, por meio de sorteio aleatório, com base nos 
cadastros informatizados das pessoas com 60 anos ou mais, até o ano de 2017. O endereço 
dos sorteados foi obtido através do sistema informatizado da Secretaria Municipal de 
Saúde.  

A coleta de dados ocorreu entre julho e outubro de 2018, por meio de visita domiciliar. 
Utilizou-se um instrumento para caracterização sócio-demográfica, de lazer e das 
condições de saúde autorreferidas pelos idosos. Os dados foram tabulados em planilha do 
aplicativo Excel e analisados no Programa Statistical Analysis Software (SAS, versão 9.4), 
utilizando estatística descritiva e inferencial. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Maringá (COPEP/ UEM), sob o parecer nº 
2.194.308/2017, de acordo com a Resolução 466/12. O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido foi lido e assinado por todos os idosos que aceitaram participar da pesquisa ou 
seus responsáveis em duas vias. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A pesquisa foi realizada com 384 idosos residentes em um município do sul do Brasil. 

Verificou-se a prevalência do sexo feminino 241 (63%), em razão do sexo masculino 143 

(37%).  A idade média entre os participantes foi de 70 anos, sendo entre 60-69 anos 178 

(47%), entre 70-79 148 (39%) e >80 58 (15%) dos entrevistados (Tabela 1). 

No tópico Estado Civil analisou que a grande maioria 235 (51%) eram casados, 

seguido de viúvo com 100 (26%) e uma pequena parte dos participantes eram solteiros 21 

(5%) e separados 28 (7%). A escolaridade prevaleceu entre os que realizaram de 1 a 4 

anos de estudo 194 (51%) e a renda pessoal de até1 salário com 186 (48%) dos 

participantes (Tabela 1). 

Tabela 1- Perfil socioeconômico dos idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família 

de Maringá-PR. 2019. 

Variáveis N % 

Sexo:   
Masculino 143 37% 
Feminino 241 63% 
Faixa etária   
60 a 69 anos 178 47% 
70 a 79 anos 148 39% 
80 anos ou + 58 15% 
Estado Civil   
Solteiro (a) 21 5% 
Casado (a) 235 61% 
Separado (a) 28 7% 
Viúvo  100 26% 
Reside   
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Sozinho (a) 53 14% 
Com familiares 330 86% 
Escolaridade   
Analfabeto (a) 45 12% 
1 a 4 anos de estudo 194 51% 
5 a 8 anos de estudo 60 16% 
9 a 11 anos de estudo 49 13% 
11 anos de estudo ou + 36 9% 
Renda pessoal   
Nenhuma 52 14% 
Até 1 salário mínimo  186 48% 
1 a 2 salários mínimos  59 15% 
2 a 3 salários mínimos 44 11% 
3 ou + salários mínimos  39 10% 

   

Fonte: Dados da pesquisa 

Dentre os 384 entrevistados, 31 (8%) não realizavam nenhum tipo de atividade de 

lazer, 285 (74%) fazia 1 ou mais atividades de lazer e 68 (18%) realizava mais de 3 

atividades (Tabela 2). 

 

Tabela 2:  Avaliação da realização ou não da prática do lazer entre os idosos cadastrados 

na Estratégia Saúde da Família de Maringá-PR. 2019. 

Atividades de Lazer  N % 

Nenhuma 31 8% 
1 ou 2 atividades 285 74% 
3 ou + atividades 68 18% 

Fontes: Dados da pesquisa 

Quanto a avaliação das condições autorreferidas de saúde, verificou-se que a 

maioria dos idosos possuíam pelo menos 1 ou 2 doenças 257 (67%) e cerca de 131 (34%) 

tinham sintomas de depressão ou ansiedade. 
 

Tabela 3: Avaliação das condições autorreferidas de saúde de idosos cadastrados na Estratégia 

Saúde da Família de Maringá-PR. 2019. 

Doenças relatadas N % 

Nenhuma 99 26% 
1 ou 2 doenças 257 67% 
3 ou + doenças 28 7% 
Depressão/ ansiedade   
Não 252 66% 
Sim 131 34% 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Segundo Mari, et al., (2016), os idosos relacionam a saúde com alimentação 
saudável, pratica de atividades físicas, não ter tempo ocioso, convívio familiar e social, bem-
estar físico, mental e espiritual. Este dado se relaciona a grande quantidade de idosos com 
práticas de lazer, sejam elas atividades físicas, manuais, artísticas, intelectuais, 
associativas e turísticas. Evidenciando a busca por uma boa qualidade de vida dos idosos 
estudados. 

Dentre os idosos pesquisados apenas uma minoria não realizam nenhum tipo de 
atividade de lazer, o que mostra uma população mais ativa, buscando realizar mais de um 
tipo de lazer e com uma melhor auto percepção de saúde. Com o aumento da expectativa 
de vida, o número de idosos também aumentou, o que mostra uma mudança de perfil 
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demográfico (MARI, ET AL. 2016) Chama atenção também um número elevado de idosos 
apresentam sintomas de depressão/ ansiedade, isso se está relacionado com a viuvez, o 
sentimento de inutilidade do idoso, abandono da família, uso de grande quantidade de 
medicamentos (MARI, ET AL. 2016). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A coleta de informações verificou que a maioria do público estudado realizam alguma 

atividade de lazer, sejam elas físicas, manuais, artísticas, intelectuais, associativas e 

turísticas. Relacionado os dados estudados, pode-se concluir que a prática de atividades 

contribuem para a melhor qualidade de vida, determinando a autonomia, independência, 

cognição dos mesmos. Os idosos que realizam essas práticas tem a sua auto percepção 

de saúde aprimorada, sendo melhor em vista dos que não realizam atividades de lazer.    
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