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PROJETO RODA DE CONVERSA 

● OBJETIVO: 

● Criar espaços de diálogo e convivência para a 
população idosa, orientando sobre os 
diferentes aspectos que envolvem o processo 
de envelhecimento para a melhora da 
qualidade de vida 



PROJETO RODA DE CONVERSA 

● OBJETIVO: 

● Desenvolver e aplicar ações educativas de 
orientação a saúde do idoso, visando à 
promoção do envelhecimento ativo e saudável. 

 



Envelhecimento ativo 

O envelhecimento ativo é um conceito 
nascido de uma recomendação da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
frente ao aumento da expectativa de vida 
da população mundial. Define como 
prioridade a formulação de planos de ação 
que prevejam a otimização das 
oportunidades de saúde a fim de aumentar 
a qualidade de vida conforme as pessoas 
envelhecem. 

 



● Houve uma época em que o cidadão passava a 
vida inteira trabalhando, trabalhando, e quando 
se aposentava, tudo o que ele queria mesmo 
era descansar. Passar o dia relaxando em 
casa, sem ter de cumprir com obrigações ou 
seguir horários. A palavra de ordem era 
descanso. Mas o que vem acontecendo 
ultimamente no segmento da terceira idade é 
uma sensível mudança de comportamento, de 
um aposentado inerte e passivo para um 
cidadão mais atuante. É um conceito que os 
profissionais de saúde costumam chamar de  
envelhecimento ativo .  



...  mudanças  de  comportamento  faz  com  que  
melhore o estilo de vida, o que, no processo de 
envelhecimento ativo, é caracterizado como uma 
forma de autocuidado para tornar o 
envelhecimento mais saudável. 



A longevidade com qualidade de vida é um ideal 
convergente com premissas da promoção da 
saúde, uma idéia antiga na saúde pública que, 
nas últimas duas décadas, tem sido apontada 
como estratégia mais ampla e apropriada para 
enfrentar os problemas de saúde do mundo 
contemporâneo (TERRIS, 1996). 



Grupo de Idosos através do projeto 
Roda de Conversa 

 
Expectativas na formação de grupos: 
 
Melhora na saúde... 
 
Melhora na auto-estima... 
 
Formação de vínculos... 
 
 
 

 



Atividades de grupo 

● Encontros planejados com temas definidos pela 
população idosa com sugestões da equipe de 
saúde. 

● Temas diversos com participação de 
profissionais de diferentes áreas  



Grupo Camões na Melhor Idade 

● Surgiu pela percepção de profissionais de 
saúde da UBS na população de idosos 
existentes na região e na demanda de idosos 
nos atendimentos de saúde.  



Grupo Camões na Melhor Idade 

Início do Grupo: Junho de 2012 

● Planejamento dos encontros 

● Equipe de saúde envolvida 

● Início das atividades 

 



Grupo Camões na Melhor Idade 

Perfil da população idosa participante: 

● Idade 

● Sexo 

● Estado civil 

● Ocupação 

● Doenças  

 



Grupo Camões na Melhor Idade 

● Evolução do Grupo: 

● Caminhada orientada 

● Dança Artística 

● Concurso Miss Camões na Melhor Idade 

... 



Resultados  

● Possibilidade de criar grupos de idosos por 
meio de estrutura básica de saúde 

● Promoção da saúde 





Obrigada! 
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