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RESUMO 
O presente trabalho buscou analisar o estilo de vida dos participantes do Projeto Ação e Saúde 
Comunidades realizado pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no município de 
Salvador- BA. Para a identificação das variáveis foi aplicado questionário semi- estruturado 
contendo 18 questões referentes ao estilo de vida individual proposto pelo Pentáculo do Bem- 
Estar ( NAHAS, 2003). Participaram do estudo 73 adultos e idosos com idade média de 63,01 
anos. De acordo aos resultados encontrados, observa-se que os participantes da pesquisa 
procuram sempre adotar hábitos saudáveis de vida o que acarreta pontos positivos nos 
comportamentos de saúde. Entretanto alguns itens precisam ser melhorados como o número 
de refeições diárias e o deslocamento ativo.  
 
PALAVRAS- CHAVE: estilo de vida, saúde, bem- estar 
 
ABSTRACT 
The present study sought to examine the lifestyle of the participants of the Project Action and 
Community Health conducted by the University of Bahia (UNEB), in Salvador, Bahia. For 
the identification of variables was applied semi-structured questionnaire containing 18 
questions related to individual lifestyle proposed by Pentagram welfare (NAHAS, 2003). The 
study included 73 adults and seniors with a mean age of 63.01 years. According to the results, 
it is observed that the respondents are always looking to adopt healthy habits of life which 
carries strengths in health behaviors. However, some items need to be improved as the 
number of daily meals and offset. 
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INTRODUÇÃO  
 
 
Muito tem sido discutido sobre a importância de um estilo de vida saudável, 

independentemente da idade. Sendo este entendido como um conjunto habitual que reflete as 

atitudes, os valores e oportunidades na vida das pessoas, sendo um dos mais importantes 

determinantes da saúde de indivíduos, grupos e comunidades e redução da mortalidade por 

todas as causas. 

Segundo Nahas (2003), existem fatores positivos e negativos no nosso estilo de vida que 

comprovadamente afetam nossa saúde e bem- estar, a curto ou longo prazo. Principalmente a 

partir da meia idade (40 a 60 anos), no qual a mobilidade, a autonomia e qualidade de vida 

das pessoas estão diretamente associadas aos fatores de estilo de vida. 

Existem fatores modificáveis e não modificáveis em busca de um estilo de vida saudável e 

melhoria da qualidade de vida geral, como a alimentação, atividade física, comportamentos 

preventivos, níveis de estresse e relacionamentos, proposto através do Pentáculo do Bem- 

Estar. 

Entretanto, apesar de todas as evidências científicas, sobre os benefícios de um estilo de vida 

saudável, um grande número de pessoas ainda parecem não obter um nível de conhecimento e 

informação sobre tais benefícios.  

Os hábitos de vida inadequáveis favorecem o aparecimento das chamadas doenças crônicas 

não- transmissíveis e tornando-se um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. 

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar os indicadores de estilo de vida em 

adultos e idosos participantes do Projeto Ação e Saúde Comunidades.  

O projeto Ação e Saúde Comunidades é desenvolvido pelo Núcleo de Atividade Física 

Esporte e Lazer – NAFEL através da Pró Reitoria de Extensão- PROEX da Universidade do 

Estado da Bahia- UNEB, na comunidade da Boca do Rio, em Salvador-Ba, desenvolvendo  

ações em ensino, pesquisa e extensão através de uma equipe interdisciplinar buscando 

proporcionar a autonomia dos indivíduos da comunidade externa através das vivencias em 

extensão universitária e pesquisa, no sentindo das trocas dos saberes e conhecimentos  

ampliando a autonomia para os hábitos saudáveis de vida, possibilitado que os indivíduos e 

comunidades escolham qual estilo de vida seguir. O projeto atua como eixo principal a 

educação em saúde com objetivo de educação permanente e continuada, visando à adoção de 

comportamentos saudáveis e estilos de vida ativo fisicamente através do estímulo da prática 
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de atividades físicas, exercício físico e vivências individuais e grupais visando hábitos de vida 

favoráveis para uma boa saúde, com intervenções em extensão universitária contínua e 

pontuais, respaldadas no envolvimento das áreas do conhecimento presentes, buscando 

atuação e resultados interdisciplinares. 

A identificação e análise desses dados são de grande importância para o desenvolvimento de 

políticas públicas no campo da promoção da saúde e qualidade de vida da população de uma 

forma geral, procurando uma análise crítica e reflexiva no contexto da população pesquisada.    

 

METODOLOGIA 

Nas ações do Ação e Saúde propõem-se atuar com intervenções para promoção da saúde, no 

qual os indivíduos vivenciam práticas pedagógicas que estimulem a adoção do estilo de vida 

ativo fisicamente em prol da qualidade de vida.  Com base no binômio educação e saúde, por 

ser o eixo norteador das nossas práticas pedagógicas, acredita-se na proposta “freiriana” de 

construção de um novo sujeito, baseado na criação de ambientes favoráveis através da 

promoção da cultura, através de práxis emancipatória e crítica em saúde, favorecendo 

positivamente nos campos de ação e de (sobre)vivência relacionados aos seus indicadores, 

vislumbrando atuar de maneira intersetorial, multidisciplinar e participativa, envolvendo 

diversos  setores das políticas públicas e da sociedade. Neste sentido, para a transformação 

comunitária em adoção de estilo de vida ativo e saudável necessita-se de diagnósticos que 

possam nortear essas práticas. Assim se fez necessário a aplicação do pentáculo do bem estar, 

onde nos faz refletir os indicadores de nutrição, atividade física, comportamentos preventivos, 

relacionamentos e controle do stress atrelados às questões sócias da comunidade atendida. 

 
Assim fundamentou-se este estudo em um modelo descritivo e transversal, no qual, 

participaram da pesquisa 73 adultos e idosos participantes do Programa Ação e Saúde: educar, 

conscientizar e praticar da Universidade do Estado da Bahia, todos moradores da localidade 

da Boca do Rio.  

 
INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para a identificação das variáveis a serem estudadas aplicou-se um questionário semi- 

estruturado contendo 18 questões referentes ao estilo de vida individual proposto pelo 

pentáculo do bem- estar ( NAHAS, 2003). O pentáculo do bem- estar é um instrumento 

simples que inclui aspectos fundamentais do estilo de vida das pessoas e os fatores que 
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interferem em sua saúde de uma forma geral. Tais fatores estão associados ao bem- estar 

psicológico e as diversas doenças crônico- degenerativas. 

 

Quadro I: Dimensões do Pentáculo do Bem- Estar proposto por Nahas, 2003.. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram organizados na planilha de cálculo Excel, versão XP, e analisados no 

Programa Estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 13.0. 

RESULTADOS 
Participaram da pesquisa 73 pessoas com idade média de 63,01 anos, mínima 45 e máxima 96 

anos, com desvio padrão ± 9,581. Sendo 8,2% do sexo masculino e 91,8% do sexo feminino. 

Quanto ao tempo de prática de atividade física regular 68,5% praticam atividade física a 

menos de 5 anos, 13,7% entre 6 e 10 anos e 17,8% a mais de 10 anos. 

 
Dimensão nutrição 
 
A dimensão nutrição indica uma série de comportamentos alimentares saudáveis como a 

ingestão de frutas, legumes e hortaliças. Além disso, aponta a ingestão de alimentos 

gordurosos e com alto teor de açúcar, o que favorece o aparecimento de diversas doenças 

como, obesidade, diabetes e hipercolesterolemia. 

 

 

Dimensão Indicadores 

Nutrição 
-Ingestão de frutas e hortaliças 
-Ingestão de alimentos gordurosos 
-Quantidade de refeições diárias 

Atividade Física 
-Realização de atividade física moderada 
-Alongamento muscular 
-Deslocamento ativo 

Comportamento Preventivo 
-Conhecimento dos níveis de pressão arterial 
-Tabagismo e ingestão de álcool  
-Respeito às normas de trânsito 

Relacionamentos 

- Se procura cultivar amigos e satisfação com os 
relacionamentos 
-Se o lazer inclui encontro com os amigos, atividades esportivas 
ou participação em associações 
-Se procura ser ativo na comunidade 

Controle do Estresse 
- Reserva algum tempo por dia para relaxar 
-Mantém uma discussão sem contrariar-se 
-Equilíbrio  do lazer e trabalho 
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Gráfico I: Ingestão diária de frutas e hortaliças 

  
 
Para a ingestão de frutas questionou-se se a alimentação diária inclui pelo menos cinco 

porções de frutas e hortaliças.  Para esta questão 48% dos participantes responderam sempre 

12% quase sempre, 19% às vezes e 21% nunca. 

 

Gráfico II: Ingestão diária de alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces 

 

 

Para a ingestão de alimentos gordurosos os participantes foram questionados se evitam ingerir 

alimentos gordurosos como carnes gordas, frituras além dos doces. De acordo ao gráfico II 

identificou-se que 71% disseram evitar a ingestão desses tipos de alimentos, 12% 

responderam às vezes, 11% quase sempre e 6% disseram nunca evitar a ingestão dos 

alimentos gordurosos. 
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Gráfico III: Realização de 4 a 5 refeições diárias incluindo café da manhã completo 

 
 
Quanto ao número de refeições foi perguntado se o participante realiza de 4 a 5 refeições 

variadas ao dia incluindo o café da manhã completo. Para tal 59% dos participantes disseram 

sempre realizar as 4 ou 5 refeições diárias, 12% as vezes, 6% quase sempre, porém um 

número considerável de participantes (23%) relatou não realizar. 

 
Dimensão atividade física 
 
Evidências científicas mostram associação da prática de atividade física com uma menor 

incidência de doenças crônico- degenerativas, maior bem-estar, disposição e uma melhor 

qualidade de vida, devendo ser incentivada para todas as idades. Entende-se como atividade 

física, qualquer movimento corporal, produzido pela musculatura esquelética que resulte em 

gasto energético. (PITANGA, 2004) 

 

Gráfico IV: Realização de atividade física regular moderada ou intensa em 5 ou mais dias por semana 

 
 

Considerou-se como prática de atividade física regular os participantes que realizam ao menos 

30 minutos de atividades físicas moderadas ou intensas, de forma contínua ou acumulada em 
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5 ou mais dias da semana. Verificou-se que 84% dos participantes disseram sempre praticar, 

5% as vezes, 5% quase sempre e 6% nunca realizar atividades físicas regulares. 

 

Gráfico V: Realização de exercícios de  alongamentos  

 
 
Para os exercícios de alongamento 92% disseram sempre realizar, 3% quase sempre, 1% as 

vezes e 4% nunca realizam tais exercícios. 

 
Gráfico VI: Deslocamento ativo 

 
 
Para o indicador deslocamento, questionou-se se no dia-a-dia os participantes caminham ou 

pedalam como meio de transporte e, preferencialmente, usam escadas ao invés de elevador. 

Para o deslocamento 52% dos participantes relataram realizar o deslocamento ativo, 8% quase 

sempre, 10% as vezes e 30% nunca. 
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Dimensão comportamento preventivo 
 

Os comportamentos preventivos indicam uma série de fatores que influenciam diretamente na 

saúde e qualidade de vida das pessoas. Dentre estes fatores encontram-se o hábito de fumar, a 

ingestão exagerada de bebidas alcoolicas, o conhecimento sobre os níveis de pressão arterial e 

colesterol, além dos fatores sociais como o respeito às leis de trânsito seja como pedestre, 

ciclista ou motorista. 

 
Gráfico VII: Conhecimento dos níveis de colesterol e pressão arterial                                                  

 
 

A hipertensão arterial e a hipercolesterolemia são chamadas doenças da civilização, 

geralmente acometidas por um estilo de vida inadequado como inatividade física e 

alimentação inadequada, ricas em gorduras, sal e açúcar. Para este item foi perguntado se os 

participantes conhecem os níveis de pressão arterial e colesterol e se procura controlá-los, 

77% responderam que sempre conhecem e procura controlá-los, 1% quase sempre, 6% as 

vezes, e 16% não acompanham os níveis de colesterol, pressão arterial e/ ou não procuram 

controlá-los. 

 
Gráfico VIII: Tabagismo  e/ou ingestão de álcool de forma exagerada 
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O tabagismo e a ingestão exagerada de bebidas alcoolicas são considerados comportamentos 

de risco à saúde, pois aumenta o risco de morbidade e mortalidade por diversas causas, dentre 

elas estão as doenças coronarianas, câncer, enfisema, dentre outros. Foi lançada a seguinte 

questão: Você não fuma e não ingere alcool de forma abusiva. O hábito de fumar e a ingestão 

de bebidas alcoólicas não fazem parte do estilo de vida da maioria dos participantes da 

pesquisa com 86%, porém 10% dos entrevistados disseram fumar e/ ou fazer a ingestão de 

álcool de forma abusiva. 

 

Gráfico IX: Respeito às normas de trânsito 

 
 

Para o respeito às normas de trânsito questionou-se se o indivíduo respeita as normas de 

trânsito (como pedestre, ciclista ou motorista) e se dirige usa sempre o sinto de segurança e 

nunca ingere alcool. Adotar sempre o comportamento saudável em relação às leis de trânsito 

foi o mais indicado pelos participantes com 82%, seguido de quase sempre com 10% e 7% 

com às vezes.  

 
Dimensão relacionamentos 
 
A dimensão relacionamento é de suma importância para a saúde social e psicológica dos 

indivíduos, promovendo uma melhor integração entre as pessoas. 
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Gráfico X: Relacionamento com os amigos e satisfação com os relacionamentos 

 
 
Para o gráfico acima foi perguntado se os participantes procuram cultivar amigos e estão 

satisfeitos com os relacionamentos. Identificou-se que 91% dos participantes disseram estar 

satisfeitos com os relacionamentos e que sempre procuram cultivar amigos. 

 

Gráfico XI: Lazer inclui encontro com amigos e atividades esportivas em grupo 

 
 
 
Para o gráfico XI foi questionado se o lazer incluia encontro com amigos, atividades 

esportivas em grupo, participação em associações ou entidades sociais. Observou-se que 68% 

dos participantes disseram sempre encontrar os amigos ou participar de associações no seu 

momento de lazer, 18% disseram às vezes e 11% nunca. 

Gráfico XII: Procura ser ativo na comunidade 
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O gráfico XII refere-se a participação nas atividades da conunidade e se o participante sente-

se útil em seu ambiente social. Verificou-se que 70% dos indivíduos afirmaram sempre adotar 

este comportamento fazendo parte do seu estilo de vida diariamente e 14% disseram que tal 

comportamento não fazer parte do seu estilo de vida. 

 
Dimensão controle do stress 
 
Com o avanço da globalização e o estilo de vida moderno, as pessoas sentem-se mais 

cobradas pela sociedade, pelas empresas e pela família. Ocorrendo uma série de reações no 

organismo decorrentes de atividades culmulativas, tendo como consequência o aparecimento 

de distúrbios emocionais, psicológicos e comportamentais como a depressão, o mau humor, a 

ansiedade entre outros. 

 
Gráfico XIII: Reserva ao menos 5 minutos para relaxar 

 
 
Para o gráfico XIII identificou-se que 84% dos indivíduos disseram reservar ao menos 5 

minutos por dia para relaxar, 4% quase sempre, 8% às vezes e 4% nunca. 

 
Gráfico XIV: Mantém uma discussão sem alterar-se 

 
Para este item questionou-se se o participante mantém uma discussão sem alterar-se mesmo 

quando contrariado. Dentre os resultados encontrados os de maior prevalência foram os 
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participantes que relataram sempre com 41% e os que não mantém uma discussão sem alterar-

se com 34%. 

 
Gráfico XV: Equilíbrio do tempo dedicado ao trabalho com o tempo dedicado ao lazer 

 
 
Para o item equilíbrio do tempo do trabalho com o tempo do lazer, 78% dos indivíduos 

afirmaram que tal comportamento sempre faz parte do seu estilo de vida, 6% quase sempre, 

12% as vezes e 4% nunca equilibram o tempo entre o trabalho e o lazer. 

 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES 

Dentre as dimensões e itens pesquisados, o presente estudo identificou que os participantes da 

pesquisa procuram sempre adotar hábitos saudáveis de vida o que acarreta pontos positivos 

nos comportamentos de saúde dos Participantes do Programa Ação e Saúde, entretanto alguns 

itens precisam ser melhorados como o número de refeições diárias e o deslocamento ativo, no 

qual, um percentual considerável de pessoas afirmou não adotar comportamento positivo para 

estes itens. Dessa forma, observa-se que as ações em educação e saúde são primordiais para a 

adoção de hábitos saudáveis de vida para a melhoria da saúde e qualidade de vida em 

populações e/ou comunidades. Deve-se levar em consideração que através das práticas de 

extensão universitária propostas por este programa, no qual, estas pessoas participam 

diariamente de ações e atividades em educação e saúde, possibilita a adoção dos 

comportamentos positivos. Entretanto estas práticas se resumem aos poucos projetos 

propostos no município, não sendo ainda adotado como uma política pública em promoção da 

saúde em Salvador, o que favoreceria a adoção de hábitos saudáveis da população. Por 

conseguinte, acredita-se que políticas de promoção a saúde devem ser incentivadas e 

multiplicadas de forma a democratizar para as populações de forma que os indivíduos possam 

ter acesso a conhecimentos e práticas sobre Promoção da Saúde e Qualidade de vida para que 
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estes possam adotar hábitos saudáveis, diminuindo as barreiras para a escolha de tais 

comportamentos. Sabe-se que tais barreiras muitas vezes independem dos setores específicos 

de saúde, porém se faz necessário a elaboração e implementação de ações mais abrangentes, 

interligadas e direcionadas para as mudanças nas condições sociais, ambientais e econômicas 

são essenciais para a melhoria da saúde da população, reforçando a efetividade em políticas 

públicas em Promoção da Saúde. 
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