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GRUPOS DE TERCEIRA IDADE: CARACTERÍSTICAS DOS(AS) IDOSOS(AS) PARTICIPANTES E DO SEU 
ENVOLVIMENTO NOS GRUPOS

Melhores condições de vida e saúde possibilitaram o aumento da
expectativa de vida da população. Diante disso, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) propôs o conceito de envelhecimento ativo que visa à
qualidade de vida por meio do fortalecimento da saúde, participação e
segurança dos idosos. Entre os dispositivos que contribuem para a efetivação
do envelhecimento ativo, destacam-se os grupos de terceira idade voltados à
prática de atividade física e do fortalecimento de vínculos comunitários.
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A idade média identificada dos participantes foi de 68,7 anos (DP=de 6,88), a
maioria (n=51) era do sexo feminino, casada (n=38), e viúva (n=18).
Observou-se baixo nível de escolaridade na maior parte dos participantes, 41
idosos tinham apenas o Ensino fundamental I completo ou incompleto. A
maioria participava dos grupos por um período de até cinco anos (n=28), e
dez anos (n=21), e o fazia duas vezes por semana (n=57), idosos mais velhos,
acima de 70 anos, tenderam a participar de mais de um grupo (χ²= 13,37
p<0,001). A maioria (n=53) também relatou participar dos grupos
principalmente pelos exercícios físicos realizados. Os grupos investigados,
embora fossem direcionados ao público idoso, tinham muitos participantes
com menos de 60 anos, o que possibilita uma ampliação e diversificação dos
vínculos comunitários estabelecidos.

Analisar as características de idosos(as) participantes de grupos de terceira
idade e seu envolvimento com os respectivos grupos.

A presente pesquisa é de natureza quantitativa e de corte transversal.
Participaram do estudo 62 idosos, integrantes de sete grupos de terceira
idade de uma cidade do Sul do Brasil. Para a coleta de dados foi utilizado um
questionário com questões sociodemográficas e sobre a participação
dos(as) idosos(as) nos grupos. Na análise foram geradas medidas descritivas
e o teste Qui Quadrado. O estudo foi submetido e aprovado por um comitê
de ética sob o Parecer número 2.795.105.

O tempo de participação e a frequência semanal indicam um envolvimento
significativo dos participantes com os grupos. Além disso, a participação de
alguns idosos em mais de um grupo e a motivação pela prática de exercício
físico, converge com a proposta da OMS de uma velhice ativa. Assim,
destaca-se a necessidade da criação de grupos para a terceira idade que
visem a qualidade de vida e o fortalecimento de vínculos comunitários.


