
 

“VaIDADE”: relato da experiência dos acadêmicos da 

medicina com idosas institucionalizadas. 

 

Dâmaris Versiani Caldeira Gonçalves, Maria Angela Martins Pinheiro, Lucas Henrique Winders da Costa, Ana Luiza 

Barbosa de Souza, Bruna Matos Gusmão, Daniele Mesquita de Brito, Rafael Rodrigues Cardoso 

 

Introdução 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerada idosa, nos países em desenvolvimento, a pessoa 

com idade superior a 60 anos. Já nos países desenvolvidos, é considerada idosa aquela que possui 65 anos ou mais [1]. 

No Brasil, o processo de envelhecimento populacional deve se intensificar nas próximas décadas, em decorrência da 

diminuição na taxa de fecundidade, que passou de cerca de 6 filhos por mulher até a década de 1960 para 1,76 em 2010, 

associada ao decréscimo da mortalidade nos grupos etários mais velhos [2].  

As informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destacam o alargamento 

do topo da pirâmide etária, referente ao crescimento da participação relativa da população com idade igual ou superior a 

65 anos [3]. De acordo com o IBGE, em 2010, 10,8% da população do Brasil possuía 60 anos ou mais, o que 

correspondia a aproximadamente 20.590.599 de idosos, sendo 9.156.112 (44,5%) homens e 11.434.487 (55,5%) 

mulheres [4]. 

O envelhecimento da população está associado ao aumento na ocorrência de incapacidades e morbidade [3]. Com o 

avançar da idade, há alterações que podem afetar a saúde do idoso, influenciando na capacidade física e mental de 

desempenhar atividades de vida diária. Os idosos tornam-se, portanto, incapazes de cuidarem de si mesmos, 

necessitando de ajuda e cuidados, principalmente da família. No entanto, com as transformações sociais e a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, além do menor número de filhos, esses cuidados deixaram de ser exclusivamente da 

esfera familiar, sendo atendidos por organizações alheias às famílias [4]. 

De acordo com os direitos da população idosa, é fundamental manter a convivência familiar e comunitária dessa 

faixa etária, a fim de assegurar maior cidadania, dignidade e autonomia a esses indivíduos. Nesse contexto, foi 

observado um aumento na demanda por cuidados de longa duração dessa população, como a institucionalização do 

idoso, relacionado a fatores culturais, grau de suporte familiar e disponibilidade de serviços alternativos [3]. 

As instituições de longa permanência para idosos (ILPI) são "instituições governamentais ou não governamentais de 

caráter residencial, destinadas a serem domicílios coletivos de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou 

sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania” [4]. Essas ILPIs possuem um sistema social que 

objetiva assistir a essa pessoa idosa que não possui vínculo familiar ou não tem condições de prover a própria 

subsistência de modo a satisfazer as suas necessidades em relação à moradia, alimentação, saúde e convivência social. 

São os denominados "idosos dependentes e/ou independentes em estado de vulnerabilidade social" [1]. 

O idoso passa por uma crise de identidade que provoca queda da autoestima e insegurança. Nesta fase da vida, o 

indivíduo está mais propenso a doenças, ao luto, ao abandono, consequentemente à depressão. Vale salientar que a 

situação do idoso institucionalizado é ainda mais grave, pois este vivencia perdas maiores, ao ser privado da sua casa, 

do seu ambiente natural, e ser obrigado a conviver com pessoas diferentes, perdendo a individualidade, vivenciando a 

morte dos companheiros com maior proximidade, e sendo muitas vezes abandonado pela própria família [5]. A 

institucionalização é uma das situações estressantes e desencadeadoras de depressão, que levam o ancião a passar por 

transformações de todos os tipos. Esse isolamento social o leva à perda de identidade, de liberdade, de autoestima, ao 

estado de solidão e muitas vezes de recusa da própria vida, o que justifica a alta prevalência de doenças mentais nos 

asilos [6]. 

Diante dessa realidade, atividades recreativas são benéficas para o idoso, podendo ser desenvolvidas em seus 

momentos de lazer. Essas atividades recreativas podem incluir práticas que não sejam predominantemente físicas e que 

têm grande potencial de promoção do bem-estar, além de estimularem cognitiva, afetiva e/ou socialmente. Assim, tais 

atividades podem minimizar ou retardar as perdas sofridas durante o envelhecimento [5]. 

 
________________ 

Este trabalho está vinculado ao projeto de extensão Liga Acadêmica Norte-Mineira de Geriatria e Gerontologia, do Departamento de Saúde Mental e 

Coletiva do curso médico da Universidade Estadual de Montes Claros. 



 

Este trabalho foi uma proposta da Liga Acadêmica Norte-Mineira de Geriatria e Gerontologia da Universidade 

Estadual de Montes Claros, em parceria com a Coordenadoria de Apoio ao Estudante e com o comitê local da 

International Federation of Medical Students’ Associations of Brazil (IFMSA Brazil). 

 

Material e métodos 

Propôs-se a realização de atividades lúdicas no período de um turno (cerca de 4 horas de duração) no espaço da 

instituição de longa permanência Casa da Terceira Idade Santa Ana, com o devido consentimento da direção do asilo 

para tanto. São 34 idosas institucionalizadas na Casa Santa Ana. 

Foram convidados para esta ação os acadêmicos de quaisquer períodos do curso de Medicina da Universidade 

Estadual de Montes Claros. O número de acadêmicos a participarem do projeto foi combinado previamente com a 

direção do asilo, totalizando 23 acadêmicos que se inscreveram livremente na semana que antecedeu a realização das 

atividades. Os períodos do curso em que se encontravam os acadêmicos no momento da ação está discriminado na 

Figura 1. A fim de preparar os acadêmicos envolvidos nesse projeto para o trabalho com idosas institucionalizadas, foi 

realizada uma capacitação obrigatória na forma de uma palestra de duração aproximada de uma hora, ministrada por um 

médico geriatra. 

Para melhor aproveitamento das atividades de lazer, e também considerando o diferente grau de comprometimento 

cognitivo, sensorial e motor das idosas atendidas, foi necessário dividir os acadêmicos em grupos, cada um responsável 

por diferentes atividades. Os grupos foram denominados: 1) “Maquiagem”: acadêmicas responsáveis por fazerem unhas, 

maquiagens e penteados para as idosas atendidas; 2) “Colorir”: acadêmicos responsáveis por supervisionar as idosas em 

atividades de colorir; 3) “Acamadas”: acadêmicos responsáveis por visitar as idosas acamadas. 

Ao final das atividades lúdicas, foram distribuídas lembrancinhas, contendo um esmalte e uma pequena lixa de unha, 

para cada idosa. Também foi servido um lanche especial como forma de agradecimento ao asilo por cederem o espaço e 

o período para as atividades, enquanto eram tocadas no violão músicas selecionadas das décadas de 50 a 80 para que as 

idosas pudessem apreciar e dançar assistidas pelos acadêmicos envolvidos na ação. 

 

Resultados 

Os acadêmicos envolvidos no projeto demonstraram bastante desenvoltura ao lidar com as idosas, mesmo 

considerando a diversidade de comprometimentos cognitivos, sensoriais e motores delas. Os acadêmicos responsáveis 

pela visita às pacientes acamadas foram os que mais demonstraram dificuldades quanto à comunicação com as idosas, 

uma vez que elas frequentemente tinham declínio cognitivo importante associado ao quadro de imobilidade. 

As atividades que mais atraíram as idosas foi, sem dúvidas, as oferecidas pelo grupo “Maquiagem”. A atividade 

menos atrativa foi a oferecida pelo grupo “Colorir”, uma vez que algumas idosas se interessaram mais pelas atividades 

de beleza, ou já apresentavam comprometimento visual importante que as impedia de executar desenhos. Algumas 

idosas, com boa cognição e capacidade de locomoção, se recusaram a se dirigirem ao refeitório, onde as atividades do 

grupo “Maquiagem” e “Colorir” estavam sendo realizadas, alegando, na maioria das vezes, cansaço ou timidez. 

Ao encerramento das atividades, com a distribuição de brindes e de lanche, a maioria das idosas participou 

ativamente. Muitas manifestaram alegria e satisfação com a tarde de atividades, cantando e dançando com os 

acadêmicos. 

 

Discussão 

A literatura destaca a importância da realização de atividades lúdicas com idosos institucionalizados como estratégia 

de elevar a qualidade de vida e proporcionar bem-estar a esse público alvo. No trabalho de Fleuri et al [7], por exemplo, 

destacaram-se as impressões positivas que os idosos atendidos tiveram em relação às atividades lúdicas oferecidas a 

eles, participando ativamente das dinâmicas propostas e manifestando verbalmente agradecimento. 

Já no trabalho relatado por Metzner e Camolesi [8], as atividades lúdicas consistiram na oferta de exercícios físicos 

voltados para idosas frequentadoras de um grupo da terceira idade. Registrou-se, por meio de aplicação de questionário, 

que a avaliação das atividades realizadas foi positiva, com a maioria das idosas classificando a nova experiência como 

“excelente”. Também ficaram registrados os benefícios decorrentes das atividades físicas propostas, tais quais “diminuir 

as dores”, “permitir estabelecer novas amizades” e “estar mais feliz”. 

Arvelos et al [9] relatam, por sua vez, o projeto de extensão “Faça um idoso feliz”, realizado por acadêmicos do 

curso de enfermagem. Esse trabalho foi mais abrangente na diversidade de atividades lúdicas propostas, sugeridas pelos 

próprios idosos da instituição atendida, e mais prolongado, durando um total de cinco meses. Interessante ressaltar que 



 

atividades estéticas foram incluídas nesse trabalho, como forma de resgatar a vaidade e estimular o autocuidado entre os 

idosos. Nesse ponto, o projeto de Arvelos et al assemelha-se a ação desenvolvida em Montes Claros. O conceito estético 

da percepção corporal foi percebido por Teixeira et al [10] na análise discurso dos idosos participantes. 44,4% da 

amostra estudada relatou associação da autoimagem com a estética, e alguns trechos de falas dos participantes 

destacavam rotinas de cuidados pessoais como estratégia para resgate da vaidade e preservação da autoimagem. 

 

Conclusão/Conclusões 

No contexto brasileiro atual de envelhecimento da população e aumento da institucionalização do idoso, ações como 

a descrita neste trabalho são de suma importância para a graduação em medicina, permitindo o contato dos acadêmicos 

com essa realidade, muitas vezes não vivenciada em suas próprias famílias. A ação é considerada bem-sucedida, 

obtendo a adesão da maioria das idosas da instituição visitada e sensibilizando muitos acadêmicos para o tema. Novos 

trabalhos como este devem ser estimulados e, inclusive, transformados em projetos mais longos, uma vez que a 

necessidade dos asilos em prover atividades lúdicas para seus idosos é constante. 

 

Agradecimentos 

 Agradecemos à Coordenadoria de Apoio ao Estudante e ao laboratório farmacêutico EMS pelo especial apoio a 

esta ação, fornecendo-nos parte dos materiais empregados nas atividades realizadas. 

  

Referências 

 

[1] CARVALHO, Vanessa Lôbo de. Perfil das instituições de longa permanência para idosos situadas em uma capital do Nordeste. Cadernos Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 

v. 22, n. 2, p. 184-191, 2014.   

[2] ZANON, Rodrigo Rafael; MORETTO, Antonio Carlos; RODRIGUES, Rossana Lott. Envelhecimento populacional e mudanças no padrão de consumo e na estrutura 

produtiva brasileira. Revista Brasileira de Estudos de População, São Paulo, v. 30, supl. 0, p. S45-S67, 2013. 

[3] DUCA, Giovâni Firpo del; SILVA, Shana Ginar da; THUMÉ, Elaine; SANTOS, Iná S; HALLAL, Pedro C. Indicadores da institucionalização de idosos: estudo de casos 

e controles. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 147-153, fev. 2012. 

[4] OLIVEIRA, Janine Melo de; ROZENDO, Célia Alves. Instituição de longa permanência para idosos: um lugar de cuidado para quem não tem opção? Revista Brasileira 

de Enfermagem, Brasília, v. 67, n. 5, p. 773-779, out. 2014.  

[5] LUCCA, Iula Lamounier; RABELO, Heloisa Thomaz. Influência das atividades recreativas nos níveis de depressão de idosos institucionalizados. Revista Brasileira de 

Ciência e Movimento, Brasília, v. 19, n. 4, p. 23-30, 2012. 

[6] FREITAS, Mariana Ayres Vilhena de; SCHEICHER, Marcos Eduardo. Qualidade de vida de idosos institucionalizados. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 

Rio de Janeiro, v. 13, n. 3, p. 395-401, dez. 2010.  

[7] FLEURI, Amanda Caroline P.; ALMEIDA, Ana Carolina S.; DINIZ, Ana Jovem; MAGALHÃES, Lilian Ariane D. de; FERREIRA, Lorraine Helena C.; HORTA, 

Natália de Cássia; PRATA, Mirella Tamara M.; MOURA, Rosângela Maria de. Atividades lúdicas com idosos institucionalizados. Enfermagem Revista, Belo Horizonte, v. 

16, n. 1, pp. 50-57, jan./abr. 2013. 

[8] METZNER, Andreia Cristina; CAMOLESI, Driele Roberta. Atividades lúdicas na terceira idade: benefícios para um grupo de mulheres da cidade de Jaborandi. Revista 

Fafibe On-line, v. 5, n. 5, pp. 01-06, nov. 2012. Disponível em http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistafafibeonline/sumario/21/21112012211527.pdf 

Acesso em 11/08/2015. 

[9] ARVELOS, Erika Silva de; LANDIM, Larissa Marques; SILVA, Mônica Rodrigues da; MAGNABOSCO, Patrícia; ANJOS, Anna Claudia Yokoyama dos. Projeto “faça 

um idoso feliz”: promoção de atividades de lazer a idosos institucionalizados. Em Extensão, Uberlândia, v.10, n. 1, pp. 139-145, jan./jun. 2011. 

[10] TEIXEIRA, Jéssica Sobrinho; CORRÊA, Jimilly Caputo; RAFAEL, Carla Beatriz da Silva; MIRANDA, Valter Paulo Neves; FERREIRA, Maria Elisa Caputo. 

Envelhecimento e Percepção Corporal de Idosos Institucionalizados.  Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, v.15, n. 1, pp. 63-68, 2012. 

 

 
 

Figura 1. Número de acadêmicos de cada período do curso de medicina participantes do “VaIDADE”. 
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