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Resumo

A chegada do envelhecimento traz um fenômeno marcado por mudanças no decorrer da vida,
um processo biopsicossocial especifico, que resulta nas totalidades de alterações orgânicas,
funcionais e psicológicas advindas do envelhecimento. Com isso, este trabalho trata-se de um
relato de experiência sobre as  intervenções que foram elaboradas a partir  da disciplina de
Estágio Profissional I com ênfase em clínica trabalhadas junto ao EnvelheSer desenvolvido
pelo Time Enactus Faculdade Vale do Salgado. Dessa forma, foi visto que o projeto viabilizou
a melhoria na qualidade de vida dos idosos do grupo EnvelheSer, desenvolvendo habilidades
as  quais  estavam  com  seu  funcionamento  adormecido  e  com  as  atividades  realizadas
conseguiram reativá-las.
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Abstract

The arrival of aging brings a phenomenon marked by changes in the course of life, a specific
biopsychosocial process that results in the totality of organic, functional and psychological
alterations from aging. Thus, this work is an experience report on the interventions that were
elaborated from the discipline of Professional Internship I with emphasis on clinical work
done with the EnvelheSer developed by the Time Enactus Faculty Vale do Salgado. In this
way, it was seen that the project made possible the improvement in the quality of life of the
elderly of the EnvelheSer group, developing abilities that were asleep, and with the activities
carried out they were able to reactivate them.
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INTRODUÇÃO

Com base nos conhecimentos sobre o envelhecimento, Harada et al. (2012) caracteriza

que  o  envelhecimento  populacional  foi  discernido  como  preponderante  fenômeno

demográfico do século XX, sendo um acontecimento global e perdura como desafio mundial

no século XXI. O processo de transição demográfica ocorre em alta velocidade no Brasil, de

acordo com o estudo Síntese de Indicadores Sociais (SIS) entre os anos de 2005 e 2015, a

parcela dos idosos acima de 60 anos no país passou de 9,8% para 14,3%, com isso, o Brasil

passará a ter a sexta maior população de idosos no mundo até 2025 (SOCIAIS, 2015). No

decorrer dos próximos 20 anos, especula-se que a população de idosos no Brasil chegará a 30

milhões de indivíduos conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018).
Diante dessas constatações veio às explanações para entender o conceito da saúde do

idoso. Da mesma forma que a infância e as demais fases do desenvolvimento, a chegada do

envelhecimento traz um fenômeno marcado por mudanças no decorrer da vida, um processo

biopsicossocial especifico, que resulta nas totalidades de alterações orgânicas, funcionais e

psicológicas  advindas  do  envelhecimento.  Segundo  Harada  et  al.  (2012),  a  capacidade

funcional  é  estabelecida  como  a  manutenção  plena  das  capacidades  sociais  e  mentais

desenvolvidas ao longo da vida, são indispensáveis e suficientes para a sustentação de uma

vida autônoma e independente. 
Para compreender o ser humano em sua totalidade é preciso antes de qualquer coisa se

conhecer, desvestir de preconceitos, ter disposição para ouvir sem criticar, vontade de ajudar,

respeitar o sofrimento do outro, ter empatia, ou seja, ser capaz de se colocar no lugar do outro,

ser autêntico e coerente no contexto das relações humanas. Com tudo, se conseguirmos agir

assim estabelecerá uma relação de confiança com o sujeito, que por si só já é uma relação

terapêutica. Em um relacionamento terapêutico é importante que as pessoas sejam encaradas

como sujeitos, que sofrem, estão ansiosos, vulneráveis, em conflitos e que, por outro lado,

querem mudar, pois estão insatisfeitos com alguma coisa. Ainda, o aumento da idade e o dano

progressivo da capacidade funcional transforma-se em um dilema para aqueles que tendem a

enfrentar suas limitações, constantemente, necessitam de auxílios para desenvolver diversas

tarefas no seu cotidiano (GONÇALVES, MARTINS 2007).
O bem-estar da população idosa necessita muito ds acontecimentos sociais em que o

mesmo está colocado. O que garante uma boa qualidade no envelhecer são as disposições do

aparato  psicológico,  por  exemplo,  a  propriedade e  o seguimento  de  sua predisposição de

investir em si (GARCIA, 2001).
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Diante  dessas  indagações  surgiu  a  necessidade  de  realização  de  atividades  que

estimulem o desenvolvimento cognitivo e funcional do idoso, afim de que o mesmo consiga

estabelecer melhorias na sua vida social, capacitando-o para fazer as atividades propostas no

decorrer da sua vida cotidiana e estabelecendo uma melhoria na sua qualidade de vida.

Dessa  forma, este  trabalho  tem  por  objetivo,  relatar  a  experiência  acerca  das

intervenções que foram elaboradas a partir da disciplina de Estágio Profissional I com ênfase

em clínica, que tem como metas instigar a promoção e prevenção de saúde do idoso, bem

também  como  trabalhar  a  estimulação  cognitiva  e  a  capacidade  funcional  do  indivíduo,

pretendendo assim uma melhoria na sua qualidade de vida. As intervenções foram trabalhadas

junto ao projeto EnvelheSer, que é desenvolvido pelo Time Enactus Vale do Salgado.

ATIVIDADES JUNTO A MELHOR IDADE – PROJETO ENVELHESER

O Projeto EnvelheSer visa trabalhar com um público compreendido na faixa etária

acima de 50 anos, residentes na Região Centro-Sul do Estado do Ceará. O projeto deu-se

inicio no ano de 2017, proporcionando uma conscientização da importância de um projeto

voltado a esse público. Com isso, o projeto visa proporcionar às pessoas da terceira idade à

inclusão social, a promoção à qualidade de vida e garantia dos direitos do Estatuto do Idoso.

Foi possível notar que 90% do público no qual o projeto é aplicado, encontra-se na

faixa etária acima dos 60 anos, a qual se considera na fase de repouso ou do não trabalho,

buscando uma recolocação, com o sentimento que a sua vida foi desapropriada e que é só

mais uma estatística de vulnerabilidade dentro de casa. 

Primeira ida ao equipamento de estágio aconteceu no dia 26 de setembro onde foi

possível ter o primeiro contato com o grupo, foi realizada uma breve apresentação e foi dado

suporte aos monitores do projeto. Ainda, foi realizado auxilio junto aos idoso que estavam

participando das aulas de informática que são disponibilizadas pelo projeto EnvelheSer.

No dia 10 de outubro foi apresentada a proposta do projeto de estágio aos monitores

que já acompanhavam os idosos, eles relataram como estava o andamento do grupo e quais

metodologias eram aplicadas.  Após um breve planejamento e  adequações  ao cotidiano do

projeto, foi falado aos aos idosos sobre os objetivos do projeto de estágio e como seriam as

atividades desenvolvidas com eles. Também, foi dado suporte aos monitores com a oficina do

origami. Tal oficina, auxilia na criatividade dos idosos e faz com que sejam expostas suas

ideias e aptidões, como também, ajudando a exercitar a mente.
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 Já  no  dia  17  de  outubro,  foi  dado  apoio  a  atividade  de  reciclagem  também

desenvolvido junto aos idosos. Na ocasião,  os idosos foram levados para o laboratório de

computadores e foi apresentado um portal na web onde foi visto um vídeo de como fazer a

reciclagem, como também, quais as cores que identificavam cada resíduo. Após, realizada

uma atividade de reciclagem com monitores  de computadores  sem uso e  após o trabalho

aplicado, os mesmos foram transformados em lixeiras.

No dia 19 de outubro, foi feita a recapitulação da atividade anterior, fazendo assim a

estimulação  cognitiva,  melhorando  a  capacidade  de  memorizar,  concentrar,  coordenar  e

solucionar problemas, dessa forma, preservando e melhorando tais funções. Em seguida, os

idosos foram encaminhados para a sala de artesanato onde deram continuidade a pintura nos

monitores.

Para o dia 24 de outubro, foram realizadas dinâmicas de grupo visto a importância de

socializar, pois atuam de forma benéfica contribuindo para liberação de tensões e estados de

insegurança.  Na  ocasião,  foi  trabalhado  o  jogo  das  diferenças  que  tem como  objetivo  o

exercício da mente a percepção e analises ao identificar as diferenças. Dando continuidade, no

mesmo dia, foi realizada uma palestra sobre o câncer de mama, falando sobre as causas e a

importância do alto exame para prevenção e detecção antecipada de casos.

No dia 06 de novembro foi apresentado um vídeo no canal do youtube que já tinha

sido apresentado anteriormente na aula de informática, em seguida foi feita a recapitulação de

como entrar no site e depois a apresentação do vídeo para auxiliar na confecção de um porta-

treco feito com caixas de sapatos. Dia 07 de novembro foi realizada a aula de informática

básica. Em 13 de novembro, ocorreu uma oficina de dança, trabalhando a psicomotricidade

dos  idosos.   Dia 14  de  novembro,  deu-se continuidade  as  aulas  de  informática,  após  foi

realizada uma dinâmica com um jogo do caça palavras  online trabalhando a percepção e o

raciocínio.

Dia 20 de novembro, aconteceu uma atividade de artesanato com palitos de picolé

fazendo porta-retratos. Em 21 de novembro ocorreu um trabalho em grupo com o intuito de

cada grupo apresentar os periféricos do computador para os outros grupos. Primeiramente, foi

feita  a  recapitulação  da  nomenclatura  dos  equipamentos  que  compõem  um  computador.

Finalizando o mês de novembro, dia 28 foi realizada uma aula prática de como os idosos

poderiam pesquisar e utilizar sites de receitas culinárias para que pudessem fazer uso em suas

residências.
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Dessa forma, visto a relevante diversificação de atividades realizadas com diversas

metodologias  de  trabalho,  é  possível  notar  os  idosos  são  capazes  de  realizar  tarefas

multidisciplinares e que é possível abranger diversas áreas para tal público.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É  importante  entender  os  vários  aspectos  da  vida  do  humano,  os  mesmos  estão

intrinsecamente interligados a valores comuns, regras, convicções e experiências passadas que

os norteiam em todos os âmbitos do seu cotidiano. Estes valores e experiências colaboram

para  a  edificação  da  personalidade  de  cada  indivíduo  e,  também manifesta  um nível  de

domínio do momento sociocultural e histórico da sociedade.

O projeto viabilizou a melhoria na qualidade de vida dos idosos do grupo EnvelheSer,

desenvolvendo habilidades as quais estavam com seu funcionamento adormecido e com as

atividades  realizadas conseguiram reativá-las.  Essas vivencias foram de suma importância

para possibilitar o envolvimento do grupo, aprendizados dinâmicos ali vividos, possibilitando

influenciar de forma positiva a desmistificação sobre a velhice e o envelhecimento.

É nesse âmbito que é possível promover a qualidade de vida dos idosos, assim como

obter um relacionamento mais amigável com entre eles, visto que estão em um período mais

avançado de suas vidas, e estão inseridos em um grupo que merece progressivamente mais

atenção, tendo em vista seu crescimento demográfico e sua relevância para a sociedade.

É  primordial  o  reconhecimento  de  que  um  projeto  dessa  natureza  restabelece  e

proporciona a autoconfiança e a autoestima, além de proporcionar aos idosos a convivência

direta com outras pessoas desenvolvendo seu convívio social.

Outro aspecto relevante do projeto, foi a oportunidade de proporcionar a realização de

atividades que contribuíram para combater a inatividade, dando espaço para a promoção de

intervenções educativas e integradoras como ferramenta de ressocialização dos idosos, isto é,

introduzindo o idoso novamente em uma área de atividades em que ocorreu diálogo entre eles.

Com isso,  foi  visto  que  o  fato  dos  idosos  participarem de  um projeto  de  caráter

emancipatório,  influencia  na qualidade  de vida e  proporciona um perceptível  aumento  na

autoestima, na autoconfiança e na interação social. 

A experiencia desse projeto junto com as vivencias, mostrou-se importante devido a

percepção da  grandiosidade  de  conhecimento  adquirido  que  contribuirá,  não  só  para  o

crescimento acadêmico, como também na vida profissional. 
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