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I- RESUMO  

 

Este estudo faz parte do projeto de extensão do grupo PET, da Faculdade de 

Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Trata-se de 

atividades lúdicas realizadas na sala de espera do ambulatório do Hospital e 

Maternidade Celso Pierro destinada a população idosa e seus acompanhantes, que 

esperam por consulta médica.  

 

II- INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo faz parte de um projeto de extensão denominado “cuidados 

sobre os efeitos do envelhecimento na população idosa” elaborado por estudantes 

que integram o Programa de Educação Tutorial (PET) da Faculdade de enfermagem 

da Pontifícia universidade Católica de Campinas. De acordo com as normas PET é 

esperado que os acadêmicos compartilhem com a sociedade os saberes adquiridos 

dentro da Universidade. Uma especificidade do acadêmico de enfermagem é a 

aquisição da competência da comunicação no seu processo de formação a fim de 

tornarem efetivas as ações de educação em saúde, participar como mediador do 

processo de tornar o idoso agente e sujeito ativo de cuidado com sua própria saúde. 

O aumento da expectativa de vida tem desafiado os profissionais da área da 

saúde na criação de estratégias que visem a o fortalecimento da autonomia e da co-

responsabilização dos idosos em seu processo de envelhecimento. Nessa fase da 

vida, as pessoas muitas vezes se sentem isoladas e fragilizadas ao se verem diante 

do seu próprio envelhecimento, que incluem os preconceitos da idade, as doenças 

que muitas vezes os limitam, a dificuldade na habilidade motora entre outras. 

Trabalhos tais como utilização da arte, sejam elas, imagens, músicas, escrita, 

representação de sentimentos, pensamentos ou sensações, tem papel fundamental 

nessa fase da vida, já que através deles poderemos alcançar a melhoria na 

capacidade motora, autoestima, motivação, concentração e até mesmo a auto-

imagem. Trabalhar com atividades lúdicas é uma maneira eficaz de melhorar a auto-

estima, a qualidade de vida, estimular a memória e funções cognitivas, assim 

possibilitando a melhoria na qualidade de vida dos idosos, de maneira a deslocar os 

problemas de saúde e pessoais para atividades prazerosas. 

 



III- OBJETIVOS 

Geral 

 Contribuir para o aprimoramento dos índices de qualidade de vida dos idosos por 

meio do oferecimento de atividades lúdico – interacionais, que incluem a promoção do 

bem estar físico e psíquico dos idosos atendidos. 

Específicos: 

 estimular o desenvolvimento de atividades de interação social entre os idosos 

 propiciar aos alunos do PET Enfermagem vivência com pessoas idosas;  

 estimular o interesse dos idosos por atividades artesanais;  

 

IV- METODOLOGIA 

 

Trata-se do desenvolvimento de atividades lúdicas junto a pessoas acima de 

60 anos e seus acompanhantes, em sala de espera do ambulatório de clínica 

médica e cardiológica do Hospital e Maternidade Celso Pierro na cidade de 

Campinas-SP. As alunas foram escaladas em duplas para realizarem a atividade 

lúdica. Inicialmente foi realizado um encontro com a enfermeira responsável pelo 

ambulatório e após a explicação da proposta do projeto. Após a autorização para a 

realização das atividades, foi realizada busca bibliográfica acerca do tema com a 

identificação do que os idosos gostam de realizar para que os alunos petianos 

pudessem selecionar as melhores atividades para o projeto. O plano de ação visa a 

discussão de temas e realização de atividades lúdicas de acordo com as 

necessidades e interesse dos idosos. Ao final de cada encontro com os idosos, será 

realizada avaliação com instrumento de grau satisfação para a atividade. Ainda ao 

final de cada encontro as alunas registram suas impressões e percepções sobre o 

envolvimento e interesse dos idosos na atividade. 

  

V- DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto encontra-se em andamento, tendo a aprovação de funcionamento na 

primeira semana de agosto do corrente ano. As atividades lúdicas selecionadas a 

serem realizadas na sala de espera do ambulatório é inicialmente a abertura de um 

canal de escuta, onde os idosos poderão nos contar histórias, vivências e 

compartilhar seus sentimentos. Outra atividade selecionada é a realização de uma 



oficina de imãs, onde poderão exercitar sua coordenação motora. Também serão 

realizados jogos, tais como: dominó, caça-palavras e forca. Outras atividades 

poderão surgir, a partir da vivência com os idosos. 

 

VI- RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se por meio de atividades lúdicas, estimular a criatividade e a 

imaginação dos idosos, visando a melhoria na qualidade de vida e da auto-estima, 

quebrando o conceito da auto-percepção do idoso de incapacidade e inutilidade, e 

contribuir em seu processo de envelhecimento de modo saudável. 
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