
Autores
Instituições

e-mails

Relação da espiritualidade na qualidade de 
vida, aspectos físicos no envelhecimento

O fenômeno do envelhecimento tem gerado interesse e atenção no meio científico
e atraindo vários pesquisadores de várias áreas de conhecimento, especialmente
aqueles referentes as mudanças e adequações cotidianas. Noutra perspectiva, o
tema espiritualidade ao qual está incorporada a dimensão biopsicossocial tem sido
também um aspecto considerado importante para promoção e bem-estar do ser
humano. Com base em tais prerrogativas e pensando na importância desse
aspecto no cotidiano das pessoas, bem como na premissa de que o fator
espiritualidade tende a influenciar as estratégia de enfrentamento em situações de
eventos estressores, e ainda proporcionar maneiras diferenciadas para lidar com as
demandas da vida, uma vez que a espiritualidade enquanto comportamento do ser
humano durante seu ciclo existencial é parte da experiência humana, se faz
oportuno investigar as relações envoltas nesta população considerando também
sua relação com componentes fisiológicos. (LUCCHETTI, Giancarlo et al 2011)
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Foram encontrados 199 artigos na Pepsic, 199 artigos no LILACS e 82 artigos no
Scielo referente aos espiritualidade e qualidade de vida. Com os descritores
espiritualidade e idoso, foram encontrados um artigos no Pepsic, 160 artigos no
LILACS e 42 artigos no Scielo. Entretanto, após leitura dos títulos e resumos, poucos
os estudos que abordam a relação da espiritualidade com a qualidade de vida e
aspectos físico e emocionais interfacetados.

O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão da literatura científica que
rege as temáticas envelhecimento, atividades físicas e religiosidade. Ainda foram
investigados os impactos da espiritualidade nas dimensões do envelhecimento.

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, onde foram pesquisados
produções científicas nas bases de dados: Pepsic, LILACS e Scielo, nos idiomas
inglês e português, entre os anos de 2011 à 2021. Foram utilizados os descritores:
idoso, espiritualidade, qualidade de vida e aspectos físicos.

Poucos estudos abortam a temática relacionando a espiritualidade com a
qualidade de vida e os aspectos físicos. Apesar do tema ser muito discutido, ainda
existem poucos estudos que abortam esta temática, necessitando de novos
estudos para entender os efeitos da espiritualidade na qualidade vida e nos
aspectos físicos de idosos.
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