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Introducao: O processo de envelhecimento é intrínseco, já que o ser humano segue um roteiro: nascer, crescer, reproduzir ou não,
envelhecer e morrer. As mudanças na fase de vida são demarcadas por marcadores biofisiológicos que delimitam cada uma, em relação
ao envelhecimento ainda se tem muito a discutir sobre essa demarcação.

Objetivos: Conhecer como o idoso percebe ou visualiza o seu processo de envelhecimento, traçando o perfil sócioeconômico e
demográfico, desvelar os problemas, sentimentos, sofrimentos percebidos, sentidos e vividos, através do processo do envelhecimento
cutâneo, através da Técnica de Análise de Conteúdo de Bardin.

Método: Tratou-se de um inquérito, exploratório e descritivo com abordagem qualitativa com 05 idosos por meio de entrevista
semiestruturada com perguntas norteadoras. Os dados foram analisados pela Análise de Bardin. O Projeto de pesquisa foi encaminhado
ao Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio do Ceará, com parecer de aprovação 2.284.462. O mesmo foi baseado na Resolução
466/12 do Conselho Nacional em Saúde, referente à pesquisa com seres humanos.

Resultados: idade média de 70 anos, sexo: 100% mulheres; estado civil: 40% viúva, 20% solteira, 40% casadas; renda mensal: 100% 1
salário mínimo. Sob a Análise de Bardin apresentou-se cinco categorias: Espelho...Quem sou eu?;Tenho rugas...então sou velho!!!;
Minhas rugas são minhas preocupações...;Rugas !!!.. Aceita que dói menos...; Não tenho rugas... porque me cuido!!!.

Conclusão: Compreendeu-se que o processo do envelhecimento cutâneo dentro da representação social do idoso acontece com todos os
indivíduos que chegam a essa fase, porém existem aqueles que aceitam tal contexto e outros que se bloqueiam frente a situação,
buscando tratamentos para melhorar os danos do processo de envelhecimento."
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