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RESUMO  
O envelhecimento da população vem aumentando de forma crescente, sendo mais 
acentuado nos países desenvolvidos e ocorrendo de forma acelerada nos em 
desenvolvimento. O objetivo deste trabalho é 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) desenvolvidas pela equipe de enfermagem
adesão aos idosos às práticas do envelhecimento saudável. 
uma Atividade Prática Supervisionada, na disciplina de Bases Diagnósticas, na 
Graduação de Enfermagem, pela Universidade Paulista
consistiu de uma revisão de literária
essencial no processo educativo, pois estes mecanismos promovem prevenção de 
doenças e promoção da saúde dos usuários, criando
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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população vem aumentando de forma crescente, sendo 
mais acentuado nos países desenvolvidos e ocorrendo de forma acelerada nos em 
desenvolvimento (MALLMANN, et al

O Brasil apresenta alterações do topo da pirâmide 
expectativa média de vida ao nascer, passando a ser de 74 anos, fazendo com que o 
Brasil ocupe a 80ª posição no ranking mundial da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) (GAUTÉRIO, et.al., 2013).

A promoção da saúde, desenvolvidas pelos pro
multiprofissional, visa a diminuição da vulnerabilidade e dos riscos a população por 
meio da participação e controle social, promovendo um envelhecimento saudável e 
ativo,garantindo ao idoso participação nas tomadas de decisão, res
particularidades e sua independência 

Assim é razoável perguntar se o enfermeiro, que atua 
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O envelhecimento da população vem aumentando de forma crescente, sendo mais 
acentuado nos países desenvolvidos e ocorrendo de forma acelerada nos em 

O objetivo deste trabalho é descrever as ações educativas inseridas na 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) desenvolvidas pela equipe de enfermagem
adesão aos idosos às práticas do envelhecimento saudável. Neste estudo como parte de 

Atividade Prática Supervisionada, na disciplina de Bases Diagnósticas, na 
Graduação de Enfermagem, pela Universidade Paulista-UNIP, a metodologia aplicada 
consistiu de uma revisão de literária, dos últimos 14 anos. O enfermeiro possui

processo educativo, pois estes mecanismos promovem prevenção de 
romoção da saúde dos usuários, criando autonomia no processo de cuidar
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2 MATERIAL E MÉTODOS
 

Neste estudo como parte de uma Atividade Prát
de Bases Diagnósticas, na Graduação de Enfermagem, pela Universidade Paulista
UNIP, a metodologia aplicada consistiu de uma revisão de literária
anos, em português,em 01
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3 RESULTADOS E DISCU

O processo de envelhecimento é uma etapa do ciclo vital, onde 
modificações biológicas, fisiológicas, cognitivas,
influencia as atitudes e estilos de vida que se teve durante todo a vida (MARTINS, et. 
al., 2007). 

Podemos considerar
de doença, mas a manutenção das habilidades do indivíduo e da sua capacidade 
funcional, as quais objetivam o convívio social do idoso em todas as esferas, 
promovendo a saúde com enfoque no desempenho e na manutenção da autonomia
independência(ALVES, et al.

Sob essa perspectiva, 
negativo e passa a ser vista como uma etapa da vida que pode ser acrescida de saúde, 
bem-estar, prazer e qualidade de vida

São diversos os fatores determinantes na qualidade de vida do indivíduo e, por 
conseguinte, no envelhecimento ativo, destacando
alimentação saudável, cuidado de saúde preventivo, o contato familiar, os 
relacionamentos interpessoais, a saúde mental, o uso correto de medicamentos, a 
participação em grupos de convivência e a estimulação cognitiva (FORNER; ALVES, 
2019;).  

No entanto, é importante ressaltar que o envelhecimento ativo ocorre de forma 
heterogênea entre os gêneros, devido aos padrões socioculturais do comportamento 
humano, de modo que essas diferenças determinam a ocorrência de eventos e atitudes 
que podem se tornar limites ou possibilidades para a conquista do envelhecimento mais 
ativo e com qualidade de vida (CAMPOS; FERREIRA; VARGAS, 2015). 

As práticas educativas, inseridas na promoção da saúde, assume o objetivo de 
fortalecer a capacidade de escolha dos sujeitos, trabalhando as informações de formas 
simples e inseridas na realidade da população alv
experiencias que instiguem a adoção de há
2011). 

O enfermeiro possui
mecanismos promovem prevenção de doenças e p
criandoautonomia no processo de cuidar, fornecendo meios para vencer os desafios 
impostos pelo processo de adoecimento (CABRAL, et. al., 2015).
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CONCLUSÕES 

A análise possibilitou compreender que o envelhecimento é muito mais que 
apenas um processo de declínio fisiológico, mas uma etapa do ciclo vital que 
corresponde a um amplo processo de modificações
padrões socioculturais do comportamento humano
de vida durante o processo, sendo este, não só a ausência de doença. 

Demonstrou-se que as práticas educativas em saúde fortalecem e influen
diretamente o processo envelhecimento ativo e com qualidade, possibilitando 
diminuição da vulnerabilidade e dos riscos
que instigue a adoção de hábitos de vida saudáveis e promovam a participação do 
indivíduo no seu processo saúde
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