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Resumo: Introdução: Com o aumento da população idosa e a necessidade de cuidados integral domiciliar, faz 

com que seja necessário o encaminhamento do idoso para as instituições de longa permanência para idosos– 

ILPI. Esses espaços configuram para além de um novo um lar, um ambiente de cuidados em saúde e trocas de 

saberes. Objetivo: Relatar a experiência dos residentes multiprofissionais em saúde do idoso no que tange a 

atividade lúdica de roda de conversa realizada junto à idosos da ILPI. Metodologia: Os residentes realizaram 

uma roda de conversa com idosos institucionalizados. Para facilitar o diálogo e fortalecer a integração entre os 

envolvidos desenvolveu-se um dado, abordando os temas: Saúde, Música, Sonho, Cuidado, Curiosidade e Medo. 

Resultados: A roda de conversa estimulou a comunicação e integração entre os idosos, promovendo discussões 

sobre os diferentes aspectos que envolvem o processo de vida. Os resultados obtidos foram positivos, pois os 

idosos apresentaram boa interação, relataram suas vivencias, história de vida, problemas de saúde, gosto 

musicais e seus sonhos, tornando um momento de distração e criando a possibilidade de novas amizades. 

Conclusão: A atividade lúdica é uma ferramenta indispensável na promoção da saúde mental e bem-estar dos 

idosos e deve ser constantemente utilizada. 
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PÚBLICO-ALVO  

Idosos, indivíduos com 60 ou mais, do sexo masculino residentes na ILPI (Instituição 

de Longa Permanência para Idosos). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

ILPI “Asilo São Vicente de Paulo”, em Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O Brasil está envelhecendo de forma rápida e intensa. Essa significativa transição 

demográfica ocorre em esfera global, mais recente e intensa em países que encontram-se em 

processo de desenvolvimento. Estas modificações ocorrem principalmente pelo declínio nas 

taxas natalidade e aumento da expectativa de vida, direcionando-se para maior 

envelhecimento populacional (SILVA et al., 2017). 

Envelhecer não é sinônimo de doença, mas sim um processo natural da vida, que em 

condições normais não ocasiona problema ao indivíduo (FREIRE, MENDONÇA, COSTA, 

2012). Também não significa melhora na qualidade de vida, mas uma transformação 

sociocultural (trabalho, educação, acesso a bens e serviços) (MENDES et al., 2018). 

 A adição de anos vividos contribui para maior aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), que a longo prazo podem tornar os indivíduos frágeis para exercerem 

sua autonomia e independência, contribuindo para o agravamento da capacidade funcional 

(MENDES et al., 2018). 

Neste contexto, além das DCNT, podem ocorrer complicações como: limitações para 

atividades de vida diária, surgindo a necessidade de acompanhamento profissional. A 

necessidade de cuidados além dos domicílios em conjunto com à indisponibilidade dos 

familiares no suporte contínuo que estes idosos necessitam, seja pela dificuldade de 

permanecer no domicílio em tempo integral, ou, financeira para contratar profissionais 
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especializados, culmina na necessidade de encaminhamento para instituições de longa 

permanência para idosos (ILPI) (LINI et al.; 2016). 

Neste interim, os residentes multiprofissionais em saúde do Idoso do Hospital 

Regional dos Campos Gerais, com o intuito de promover maior interação entre os idosos 

residentes desta ILPI, convidaram os mesmos para uma roda de conversa, na qual foram 

abordados diversos temas. Trata-se de uma forma de diálogo em que podem se expressar, e, 

sobretudo escutar, bem como, estimular a construção da autonomia, troca de informações e 

reflexão. 

OBJETIVOS 

Relatar a experiência dos residentes multiprofissionais em saúde do idoso ao fomentar 

a atividade lúdica de roda de conversa acerca de sobre dos diferentes aspectos que envolvem o 

processo de vida junto à idosos residentes em uma ILPI. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho retrata sobre a realização de uma roda de conversa realizada na 

ILPI- Asilo São Vicente de Paulo pelos residentes multiprofissional em saúde do idoso.  A 

residência multiprofissional em saúde do idoso conta a participação de diversos profissionais 

(enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, assistentes sociais), agentes 

universitários e professores. E realizam um trabalho semanal de avaliação multidimensional 

dos idosos desta instituição. Os encontros ocorrem as quinta-feiras no período da tarde.  

Desta forma os residentes vislumbraram a roda de conversa como uma oportunidade 

para conhecer melhor as histórias de vida dos idosos, bem como, poderem se expressar e se 

conhecerem melhor. 

Para a elaboração da atividade, os residentes se distribuíram com os idosos, para 

facilitar o desenvolvimento da ação. A educadora física que atua diretamente com os idosos 

institucionalizados participou e houve uma interação positiva. Para o desenvolvimento foi 

necessário uma semana de planejamento.   

Foi desenvolvido um dado com diversos temas: Saúde, Música, Sonho, Cuidado, 

Curiosidade e Medo. Na atividade, os idosos lançavam o dado para a seleção de um tema e 
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discursavam sobre a temática, na sequencia escolhiam um de seus colegas para jogar, e assim 

e prosseguiram até que todos interagissem. 

É essencial a ação de atividades que estimulem e/ou mantenham os idosos ativos 

mentalmente, através de exercícios que envolvam a atenção, concentração, pensamento lógico 

e memória, baseado nas possibilidades físicas e mentais individuais. 

RESULTADOS 

A atividade lúdica pode reduzir os fatores estressores, minimizando a ansiedade e a 

angústia presente no cotidiano, visto que, nesse espaço, a expressão de sentimentos e a 

comunicação são favorecidas por meio da roda de conversa (GUIMARÃES et al., 2016). 

Os resultados obtidos com a roda de conversa foram positivos, pois os idosos 

apresentaram boa interação quanto aos temas abordados. Desde modo nota-se a relevância do 

desenvolvimento de ações que promovam melhor qualidade de vida aos idosos. Os 

participantes relataram sobre suas vivencias, história de vida, problemas de saúde que 

enfrentam, gosto musicais e seus sonhos, tornando um momento de distração e criando a 

possibilidade de novas amizades (Figura 01 e 02). 

Ao termino da atividade os idosos pediram para que os residentes também falassem 

sobre algum tema, neste caso os próprios idosos jogavam o dado, e escolhiam um residente 

para falar sobre o tema.    

Dessa forma, observa-se a importância de criar atividades lúdicas, dinâmica e 

interativa para os idosos institucionalizados. Proporcionando melhorias na sua saúde psíquica, 

física e mental, proporcionando uma melhor qualidade de vida. 
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Figura 01                                                            Figura 02 

  

 Fonte: arquivo pessoal dos autores                    Fonte: arquivo pessoal dos autores 

 

Figura 01 e 02 – Retrata o momento da roda de conversa com os idosos 

institucionalizados, coordenada por residentes multiprofissionais em saúde do idoso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese a realização de atividades lúdicas é indispensável para a melhoria da 

qualidade de vida dos idosos. Estar institucionalizado acaba gerando um estresse, pois estão 

longe das rotinas habituais, sente-se perdidos no tempo e no espaço.  As perdas e os declínios 

são inevitáveis e desencadeiam desafios adaptativos para os idosos. Os residentes através da 

atividade puderam estimular a capacidade funcional e cognitiva entre eles, para que aprendam 

a observar, perguntar e pensar, criando um momento de alegria e descontração, além de 

interagirem com outras pessoas. Portanto trata-se de uma ferramenta indispensável na 

promoção da saúde mental e bem-estar dos idosos. 
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