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RESUMO

O processo do envelhecimento acarreta muitas mudanças, dentre elas o idoso se encontra em uma condição de perdas contínuas, principalmente os institucionalizados. Perdas,

tais como como o papel social e a família, podem desencadear situações que afetam a qualidade de vida (COSTA, 2013). Os idosos institucionalizados, devido ao ambiente das

instituições, acabam tendo um isolamento social, uma dependência funcional e perda da autonomia (DUARTE, 2015). Sendo assim, o objetivo desse estudo é relatar a

experiência de oficinas realizadas pelo projeto de extensão em uma instituição de longa permanência. Trata-se de um relato de experiência do projeto: “Promoção da Qualidade

de Vida de Idosos Institucionalizados” realizado pelo curso de Enfermagem da UEMG em parceria com a UFSJ em uma instituição de longa permanência em Divinópolis, Minas

Gerais. O projeto está sendo realizado desde abril de 2016 e visa desenvolver ações que proporcionem uma melhoria da qualidade de vida dos idosos institucionalizados.

Atualmente são 80 idosos, sendo 53 mulheres e 27 homens. No início do projeto houveram visitas com o intuito de aproximação com os residentes. Até o momento foram

realizadas duas oficinas que objetivaram promover o lazer dos internos utilizando como materiais massinha de modelar e desenhos para colorir. Essas atividades possibilitaram

os idosos desenvolverem sua imaginação e estimularem o cérebro. Pôde-se perceber que algo simples fez muita diferença para eles, principalmente com os idosos que ficam na

enfermaria. Por eles não terem ações que estimulam a criatividade, o lazer, os que participaram gostaram muito e com isso houve interação e feedback positivo em relação a

atividade proposta. A prática desse tipo de atividade possibilita o idoso ter um estímulo cognitivo, um relacionamento social e um momento de recreação (LUCENA, 2016).

Espera-se que, esse projeto seja capaz de proporcionar atividades que promovam uma melhoria na qualidade de vida para os idosos.  
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