
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

ESPAÇO COMUNITÁRIO PROMOTOR DE SAÚDE PARA IDOSOS: 
ATIVIDADES EDUCATIVAS PELO LAZER SOCIAL 

 
Larissa Sandrine Proença¹, Louise Cristine Silvestre Lopes², Carolina Silva Pereira Taha³, Maria Clara 

Vidual Ardengue4 Marcia Glaciela da Cruz Scardoelli5, Raquel Cristina Luis Mincoff6 

 

1Acadêmica do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – Bolsista PIBIC/UNICESUMAR. 

 proencalari21@gmail.com 

²Acadêmica do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. 

 louisesilvestre5@gmail.com 

³Acadêmica do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR.  

caroltaha9@gmail.com 
4Acadêmica do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR 

maardengue@gmail.com 
5 Docente do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR 

grajacruz@gmail.com 
6Docente do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR 

raquel.mincoff@gmail.com 

 

RESUMO 
 

O estudo objetiva analisar o estado de saúde, as potencialidades e fragilidades de um espaço comunitário 
ofertado para grupo de idosos do território adscrito de uma Unidade Básica de Saúde em município 
localizado na região Norte Central do estado do Paraná, com finalidade de lazer social. Trata-se de 
pesquisa de natureza exploratória com abordagem qualitativa ancorada na pesquisa-ação participativa. 
Para a construção do espaço comunitário será utilizado o método Community-Based Participatory Research 
dividido em dois momentos distintos: pesquisa – avaliação da funcionalidade do indivíduo idoso e seu 
declínio funcional por meio de avaliações específicas; discussão com os idosos sobre atividades de lazer, e 
ação – realização de atividades de lazer e educativas; análise dos dados e confecção de material educativo. 
Os encontros serão registrados por meio de registro fotográfico e áudios gravados em mídia digital, e serão 
analisados posteriormente com apoio do sofware Web Qualitative Data Analysis. Espera-se promover não 
só a conscientização e promoção de saúde para indivíduos idosos, como também minimizar os riscos e 
agravos relacionados à longevidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Promoção da Saúde; Saúde do Idoso. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O conceito de saúde é discutível na medicina contemporânea principalmente por 
considerar que o envelhecimento modificou a ideia de “ausência de doenças” em virtude 
às possibilidades que o envelhecimento saudável pode proporcionar às pessoas, mesmo 
com a presença de agravos. Na população que envelhece é possível manter a 
funcionalidade global do indivíduo possibilitado pela autogestão de suas vidas e, por 
ações promotoras e preventivas de saúde públicas em cumprimento aos progressos 
notáveis que caminham em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 
(ODS) na área da boa saúde e bem-estar (WHO, 2018).  

O acesso universal aos serviços de saúde permitiu à população idosa ser assistida 
mais de perto na Atenção Primária à Saúde (APS) por meio de grupos, que atuam como 
ferramentas estratégicas de apoio e manutenção da saúde, principalmente em ações que 
visam à promoção do envelhecimento ativo, como a ocupação do tempo pelo lazer social 
(SCHOFFEN; SANTOS, 2018). 

Além das premissas de promoção da saúde, o lazer e a socialização se respaldam 
pelo Estatuto do Idoso, sendo atividades constituídas por direito legal em nosso país 
(BRASIL, 2010). Nesse sentido, as atividades educativas pelo lazer integram a lista de 
reorientação dos serviços propostos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da 
Linha Guia de Saúde da Pessoa Idosa, cuja APS ordena a rede de atenção e serviços 
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para atender esse público (PARANÁ, 2017). Dessa forma, os profissionais da equipe de 
saúde devem buscar desenvolver habilidades gerontogeriátricas que incorporam as 
competências necessárias para atuar com idosos em grupo (UNITED NATIONS, 2015). 

A disponibilização de espaços comunitários com a prática de atividades educativas 
pelo lazer em grupos, desperta para um repensar crítico-reflexivo que pode desvelar as 
necessidades das pessoas idosas a partir da construção coletiva de novos saberes, 
considerando essas pessoas protagonistas no autocuidado e na gestão do processo de 
saúde (LUCENA et al., 2016). Nesse sentido, o lazer na senilidade adquire capacidade 
educadora, pois o acesso a ambientes coletivos, o aspecto econômico, a disponibilidade 
de transporte e as fragilidades inerentes do envelhecimento, podem diminuir quando 
disponibilizado espaços de socialização na própria comunidade. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Pesquisa de natureza exploratória, com abordagem qualitativa ancorada na 
pesquisa-ação participativa. O local de estudo será em uma UBS e Centro Comunitário 
pertencente no território, localizados na região Norte Central do Estado do Paraná. Serão 
participantes 50 idosos (≥ 60 anos) vinculados à área adscrita da UBS, pertencentes a 
duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e, acadêmicos do curso de medicina 
de Instituição de Ensino Superior Privada. O estudo se dará em duas fases denominadas 
fase pesquisa e fase ação, a saber: 

Fase Pesquisa: Os idosos serão convidados, por meio de convite escrito entregue 
por Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para comparecerem a uma roda de conversa 
para apresentação da proposta de construção do espaço comunitário, cadastro, 
pactuação do contrato de permanência e participação coletiva com exposição das datas e 
dias da semana viáveis à participação destes. O planejamento participativo com 
apontamento das necessidades relativas à criação do espaço comunitário foi realizado 
com a equipe de saúde da unidade em outubro de 2018 (parecer aprovado n° 2.840.515), 
a proposta do espaço será pautada nos dados apresentados na pesquisa prévia. Ainda 
nessa fase, será avaliada a capacidade funcional da pessoa idosa, por meio dos 
instrumentos: Escala de Atividades Básicas de Vida Diária – Índice de Katz, Escala de 
Atividades Instrumentais de Vida Diária – Índice de Lawton, Avaliação Geriátrica Ampla 
(identificação, avaliação da pessoa idosa, avaliação ambiental – condições de moradia, 
hábitos de vida, anamnese e exame físico), Mini Exame do Estado mental (MEEM), 
Escala de Depressão Geriátrica na versão curta (EDG-15), Índice de Vulnerabilidade 
Clínico-Funcional (IVCF20) e a Avaliação do Risco de Queda pelo “Test Time Up and Go” 
(TUGT). Após essa avaliação, os idosos serão convidados a discutir sobre os tipos de 
conteúdo do lazer que mais os agrade e condizente com as necessidades funcionais. 
Para reconhecimento dos pontos de lazer no território da unidade e região, será realizada 
a técnica do Mapa Falante. Posteriormente serão visitados esses pontos como forma de 
lazer turístico e social (FERREIRA; PEREIRA, 2013). 

Fase ação: As atividades de lazer serão organizadas e realizadas uma vez por 
semana, com duração em média de duas horas, na UBS e no Centro Comunitário. Serão 
mediadores nesse processo os acadêmicos de medicina e a equipe de saúde. Os 
conteúdos de lazer manual, cognitivo, turístico, social, físico-esportivo e artístico serão 
desenvolvidos de acordo com as sugestões dos idosos por meio de atividades educativas, 
que serão intercaladas entre os encontros. Para registro das atividades, será 
confeccionado um E-book educativo com as experiências de lazer, retratados pelos 
próprios participantes. O processo de análise dos dados será realizado com os idosos e a 
equipe de saúde, em dois encontros (dezembro de 2019 e maio de 2020), por meio do 
método Community Based Participatory Research (CBPR), que considera o contexto, o 
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processo de parceria, o projeto de intervenção e pesquisa e os resultados 
(WALLERSTEIN et al., 2018). 

Os encontros serão registrados por meio de fotos, áudios, incluindo os processos 
avaliativos, que posteriormente serão transcritos na íntegra e analisados com o apoio do 
software Web Qualitative Data Analysis (webQDA). Este permite analisar os conteúdos 
qualitativos individuais ou colaborativos de forma online em tempo real ou como forma de 
apoio à investigação, em relação à análise de dados qualitativos, organizando textos, 
dados, imagens, para atingir o objetivo criado pelo pesquisador. No Sistema de 
Codificação o utilizador pode criar as dimensões (categorias e indicadores), sejam elas 
interpretativas ou descritivas. É da interligação entre as Fontes e a Codificação que, 
através dos procedimentos de codificação disponíveis no webQDA, o utilizador poderá 
configurar o seu projeto para que tenha os seus dados “codificados” de forma estruturada 
e interligada. 

Ressalta-se que a pesquisa já foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Unicesumar, sob parecer n° 2.840.515, no entanto, será enviada uma emenda 
contendo a inclusão de novos pesquisadores, cronograma e descrição metodológica da 
fase ação, respeitando os preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) e complementares, Resolução 510/2016 do CNS. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do planejamento participativo sobre a construção de espaço dialógico 
realizado em outubro de 2018, foram apontados as fragilidades e potencialidades na 
construção desses espaços na unidade. Esta abordagem foi fundamental para 
estabelecer as percepções dos profissionais da saúde da comunidade onde se pretende 
implementar o espaço comunitário. A necessidade de reconhecer os indivíduos como 
participantes de suas condições de saúde, centrados na coletividade foi decisão coletiva 
pela equipe para diminuir as disparidades de saúde, promover o envelhecimento ativo e 
saudável a partir de atividades de lazer social. 

Frente ao contexto, planejar ações coletivas, organizadas e participativas favorece 
o fortalecimento de vínculos das pessoas idosas com a equipe de saúde, tendo a unidade 
de saúde como referência de um local para assistência integral do cuidado a partir de 
atividades educativas. Além disso, essas atividades corroboram as premissas do 
Fortalecimento da Política de Educação Permanente em Saúde nos serviços públicos de 
saúde (BRASIL, 2018). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que a formação de espaço comunitário promotor de saúde para idosos 
com atividades educativas pelo lazer social, seja campo fértil para desenvolvimento e 
acompanhamento das pessoas idosas na comunidade de maneira horizontal, integrando 
os serviços que beneficiam o cuidado integral, longitudinal e resolutivo, no intuito de 
fortalecer as ações de educação permanente em saúde. Além disso, é almejada melhora 
na promoção da funcionalidade e autonomia do idoso, com vistas a um envelhecimento 
mais saudável e diminuição dos agravos relacionados a essa faixa etária que tem no lazer 
social cenário efetivo. 
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