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RESUMO 

 

O presente projeto de ação com o tema a “Valorização e qualidade de vida na 
terceira idade” justifica-se pela importância dos serviços socioassitenciais para os 
idosos e a oferta do PAIF na instituição. Tendo como objetivo geral: Realizar ações 
de saúde voltadas para terceira idade, por meio da criação de um grupo de 
convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, assim contribuindo para uma 
melhoria significativa na qualidade de vida e na saúde da pessoa idosa. E como 
objetivos específicos: Criar um grupo de idosos envolvendo a intersetorilidade 
(educação, saúde e assistência social); Garantir a informação e o acesso aos 
direitos sociais, benefícios, programas e projetos voltados à saúde e educação; 
Promover a saúde e o bem estar da pessoa idosa; Estabelecer a importância dos 
Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) e o Serviço de 
Proteção Integral à família (PAIF); Intensificar a rotina dos idosos através de 
encontros realizados mensalmente e Possibilitar atividades socioeducativas, através 
de lazer, ludicidade, esporte e saúde. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa 
bibliográfica e de campo, com análise das condições de vida e saúde do público 
alvo, observando suas condições socioeconômicas, hábitos de vida, acessibilidade 
aos direitos sociais e condições demográficas. Como resultado, espera-se atingir 
todos objetivos propostos e garantir uma aproximação a cerca da realidade 
vivenciada pelo assistente social junto à pessoa idosa e o quanto é importante à 
participação nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para a 
qualidade de vida na terceira idade.  
Palavras-chave: CRAS. Terceira idade. Qualidade de vida. Direitos sociais. 

  

ABSTRACT 

The present action project with the theme the "Valorization and life quality in the third 
age" are justified for the importance of the services socioassitenciais for the seniors 
and the offer of PAIF in the institution. Tends as general objective: to Accomplish 
actions of health gone back to third age, through the creation of a coexistence group 
and invigoration of bonds for senior, like this contributing to a significant improvement 
in the life quality and in the senior person's health. And as specific objectives: to 
Create a group of seniors involving the intersetorilidade (education, health and social 
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attendance); to Guarantee the information and the access to the social rights, 
benefits, programs and projects returned to the health and education; to Promote the 
health and the good to be of the senior person; to Establish the importance of the 
coexistence Services and invigoration of bonds (SCFV) and the Service of Integral 
Protection to the family (PAIF); to Intensify the seniors' routine through encounters 
accomplished monthly and to Make possible activities socioeducativas, through 
leisure, ludicidade, sport and health. As methodology, the bibliographical research 
was used and of field, with analysis of the life conditions and the white public's 
health, observing their socioeconomic conditions, life habits, accessibility to the 
social rights and demographic conditions. As result, hopes to reach all proposed 
objectives and to guarantee an approach the about of the reality lived by the social 
worker close to the senior person and the all is important to the participation in the 
coexistence services and invigoration of bonds for the life quality in the third age. 
Keywords: CRAS. Third age. Life quality. Social rights. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este projeto de intervenção é uma construção de TCC realizada no curso de 

“Especialização em saúde da família e da comunidade” oferecido pela Universidade 

Aberta do SUS. E tem como objetivo atuar diretamente com os idosos referenciados 

pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), da cidade de Piripiri. 

A motivação para esse estudo surgiu a partir da convivência efetiva com os 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Diante dos problemas 

identificados, percebeu-se a necessidade da criação de um projeto voltado aos 

idosos do território do CRAS. 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública 

do estado descentralizada da política de assistência social, como também é 

responsável pela oferta de serviços de proteção social básica do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). Tendo como objetivo prevenir situações de 

vulnerabilidade e risco social do município e território de sua abrangência, e 

fortalecer os vínculos familiares e comunitários, por meio de potencialidades e 

aquisições (BRASIL, 2009). 

O CRAS é localizado em área urbana periférica, onde a população tem 

acesso aos direitos socioassistenciais e serviços que buscam fortalecer os vínculos 

familiares e comunitários. Possui 5.000 famílias cadastradas e referenciadas, com 

capacidade de atendimento anual de até 1.000 famílias, sendo de sua abrangência o 

centro-norte da cidade e localidades na zona rural. São atendidas mensalmente uma 



média que varia de 50 até 300 pessoas sendo da zona urbana e rural. De forma à 

identificar famílias que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social. 

O Atendimento é feito de forma acolhedora e igualitária para todos, sem 

preconceito e discriminação, a partir da demanda, visitas domiciliares, 

acompanhamentos, busca ativa, deslocamento da equipe volante, aplicação de 

medidas preventivas e de incluir os usuários nos programas, projetos e benefícios 

sociais. 

A instituição é formada por uma equipe de referência e uma volante, 

constituída por Assistente Social, Pedagoga, Psicóloga e Educador Físico. E para 

complementar os serviços a instituição possui os demais profissionais: 

Recepcionista, Agente Administrativo, Coordenadora, Orientador Social, Orientador 

Lúdico, Motorista, Ajudante de Serviço Gerais, Agente de Portaria. 

O CRAS possui uma estrutura física que é composta pelas seguintes 

características: sala de recepção (acolhimento e atendimento inicial), sala 

administrativa (registro de informação, arquivos e documentos), salas de 

atendimentos (atendimento particularizado de indivíduos e famílias), sala de 

coordenação (administração), planejamento e atendimentos, sala de uso coletivo 

(atividades em grupo, palestra e reuniões), banheiros (feminino e masculino), 

banheiros adaptados (acessibilidade para pessoas com deficiência), cozinha 

(preparo do lanche para os usuários), e carro de uso exclusivo (visitas domiciliares e 

deslocamento da equipe volante). 

A instituição tem a finalidade de ofertar de forma exclusiva o Programa de 

Atenção Integral à Família (PAIF), ampliar o acesso aos direitos de cidadania para 

as famílias, crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, idosos e 

comunidades quilombolas, ribeirinhas, terreiros e povos indígenas, democratizar os 

direitos socioassistenciais, reduzir as desigualdades sociais, proporcionar melhoria 

das condições de vida das famílias, encaminhar às famílias para as demais redes 

socioassistenciais e acompanhar famílias em descumprimento de condicionalidade 

(BRASIL, 2009). 

Com intuito de executar o que determina a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, e colaborar com a prevenção da vunerabilidade e de risco social, 

o CRAS desenvolve e articula entre os seguintes programas e projetos: PAIF, 

CADÚNICO, Bolsa Família, BPC (idoso e pessoa com deficiência), Passe Livre, 

Carteira do Idoso, Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos (SCFV) para 



crianças, adolescentes, adultos e idosos, Benefícios Eventuais (passagem, cesta 

básica, aluguéis), encaminhamentos para as redes socioassistenciais e setoriais e 

acompanhamento familiar. 

A população usuária dos serviços do CRAS são indivíduos e famílias de baixa 

renda, que vivem em situações de vulnerabilidade e risco social decorrente da 

pobreza, fragilização ou perda dos vínculos familiares e comunitários, direitos 

violados, pessoas com deficiências, renda e exclusão de acesso às políticas 

públicas e ao mercado de trabalho e que vivem sem nenhuma perspectiva de vida. 

Os processos decisórios são tomados a partir de planejamento e organização 

do trabalho, através de reuniões com a SETAS, equipe técnica, e com toda a equipe 

de funcionários do CRAS, com o uso desses procedimentos metodológicos é 

possível discutir, avaliar, gerar propostas, solucionar problemas ou situações 

inesperadas, identificar, visualizar a realidade dos usuários e tomar as devidas 

decisões necessárias ao bem comum de todo o público referenciado pela instituição. 

A “questão social” é a principal ferramenta de intervenção da assistência 

social. Iamamoto (2008) afirma que o serviço social tem na questão social a base de 

sua fundação, enquanto especialização do trabalho, os assistentes sociais por meio 

da prestação de serviços sócio assistenciais indissociáveis de uma dimensão 

educativa ou político-ideológica, realizadas nas instituições públicas e organizações 

privadas, interferem nas relações sociais do cotidiano, no atendimento das 

expressões da questão social, tais como experimentadas pelos indivíduos sociais no 

trabalho, na família, na luta por moradia, pela terra, na saúde, na assistência social 

pública, entre outras dimensões. 

Para promover o acesso dos usuários às politicas socioassistenciais e as 

demais políticas públicas a instituição trabalha com parceria com outras instituições 

como: SETAS, CREAS, Casa dos Concelhos, Ministério Público, Secretária de 

Saúde, Secretária de Educação, NASF, ESF, CAPS, NASF, CAPS-AD entre outras. 

No processo de trabalho os principais objetivos da equipe é contribuir para o 

enfrentamento da vulnerabilidade e risco social, ampliar o acesso aos direitos de 

cidadania, saúde, lazer, esporte e fortalecer os vínculos familiares e comunitários 

das famílias 

 Com base na pesquisa e da importância do grupo social para a população 

idosa, foi escolhido o tema “Valorização e qualidade de vida na terceira idade”, 

trabalho que visa contribuir com a melhoria na qualidade de vida da pessoa idosa. 



1.1 Situação-problema 

 

Baseado no Estatuto do Idoso (2013), a pessoa idosa goza de todos os 

direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 

de que trata esta lei assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades para prevenção de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade. 

No entanto, na maioria das vezes, essa população idosa possui dificuldade de 

compreender e dar a real importância para os serviços que o CRAS oferece, 

desconhecem seus direitos, limitando-se a ações de benefício eventuais. A falta de 

orientação sobre a importância do vínculo e acompanhamento familiar que poderá 

minimizar as superações de real necessidade para serem superadas. Como 

também, a sociedade por muitas vezes não cumprem com suas funções sociais para 

o bem comum de todos. Em vista que os idosos possuem limitações físicas, perda 

de vários espaços sociais, que por isso, em várias circunstâncias são excluídos e 

visto com preconceito, a sociedade em si deve mudar o pensamento em relação a 

esses idosos e compreender que são pessoas socialmente produtivas e com 

direitos. Nesse sentido, salienta-se a necessidade de difundir a importância dos 

serviços que o CRAS/PAIF fornece aos seus usuários e a realização de ações de 

saúde voltadas para terceira idade envolvendo a intersetorialidade. 

 

1.2 Justificativa 

 

 O motivo para o desenvolvimento dessa temática inicialmente foi a 

compreensão da importância dos serviços socioassitenciais para os idosos e a 

oferta do PAIF na instituição. Este programa é o principal serviço de proteção 

básica, garantindo assim aos idosos, saúde, bem estar social e a convivência 

familiar, assegurando-lhes a matricidade sócio-familiar no atendimento 

socioassistencial. 

 O CRAS tem o propósito de ofertar profissionalmente serviços em defesa dos 

direitos sociais, vigilância social, combater as desigualdades, acompanhamento 

familiar, proteção pró-ativa, divulgação de informações, entre outros.      

 



É por meio do CRAS que a proteção social da assistência social se 

territorializa e se aproxima da população, reconhecendo a existência das 

desigualdades sociais interurbanas e a importância da presença das 

políticas sociais para reduzir essas desigualdades. Previne situações de 

vulnerabilidade e risco social, bem como identificam e estimulam as 

potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que 

vivem nas localidades (BRASIL, 2009, p.13). 

 

Entretanto, percebemos que muitas pessoas idosas confundem ou não 

sabem o que é o CRAS, para que serve e quais serviços são ofertados, por essa 

razão não procuram assistência. Isso ocorre por falta de uma ampla divulgação dos 

serviços, programas e projetos ofertados. Por essa razão, foi escolhida essa 

problemática, para ser um dos temas da intervenção, que tem a intenção de 

publicizar todos os serviços ofertados na instituição para os idosos abrangentes, 

como também a criação de um grupo de convivência, para incluir esse público 

nesses serviços, no sentido de prevenção e proteção.  

Desse modo, vale ressaltar que a intervenção desse projeto busca 

desenvolver a autonomia e inclusão dos idosos no meio social e nas políticas 

públicas, possibilitando a publicização de informações relevantes e necessárias para 

que estes possam vir a desenvolver sua inserção no meio social de forma saudável 

na sociedade contemporânea.  

Esse projeto proporciona colocar em prática os conhecimentos adquiridos no 

curso de “Especialização Saúde da Família e da Comunidade”, como também 

realizar uma intervenção na realidade dos idosos que são referenciados pelo CRAS 

e contribuir com a instituição.  

 

1.3 Objetivo Geral 

 

 Realizar ações de saúde voltadas para terceira idade, por meio da criação de 

um grupo de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, assim 

contribuindo para uma melhoria significativa na qualidade de vida, na saúde e bem 

estar social da pessoa idosa, considerados relevantes para a prevenção e proteção, 

com vista no desenvolvimento da sua autonomia, empoderamento e inclusão social. 

 

 



1.4 Objetivos Específicos 

 

 Criar um grupo de idosos envolvendo a intersetorilidade (educação, saúde 

eassistência social) nas atividades propostas; 

 Garantir a informação e acesso aos direitos sociais, benefícios, programas e 

projetos voltados a saúde, educação e lazer da pessoa idosa;  

 Promover a saúde e o bem estar da pessoa idosa; 

 Estabelecer a importância dos Serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos (SCFV) e o Serviço de Proteção Integral à família (PAIF); 

 Intensificar a rotina dos idosos através de encontros realizados mensalmente, em 

busca de promover a finalidade específica do SCFV; 

 Possibilitar atividades socioeducativas, através de lazer, ludicidade, esporte e 

saúde. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Sobre a terceira idade 

 

A velhice faz referência à idade avançada, existem vários aspectos que 

procuram esclarecer esse fenômeno, como os aspectos psicológicos, 

socioeconômicos, político e cultural do envelhecimento. Mas o que comumente se 

entende sobre a velhice, é a circunstância dos aspectos biológicos, através um 

processo natural conhecido e ensinado como: “o homem nasce, cresce, se reproduz 

e morre”. Com o passar do tempo, resta o esgotamento das reservas funcionais, o 

acréscimo gradativo da vulnerabilidade, que aos poucos causam a enfermidade, 

além do enfraquecimento parcial ou geral dos órgãos vitais, levando a óbito natural. 

De acordo com a ONU, são consideradas idosas todas as pessoas com idade 

superior a 65 anos que moram nos países desenvolvidos, e 60 anos nos países em 

desenvolvimento. O processo de envelhecimento da população é um fenômeno que 

se tem consolidado nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento 

(QUINTANA et al., 2014). 

No Brasil a expectativa de vida ultrapassa os 75 anos, podendo ser 

encontradas pessoas com idade superior a esta expectativa que vivem na 

sociedade, trabalhando, produzindo e consumindo (ONU, 2014). 



Acredita-se que o declínio radical na taxa reprodutiva e o aumento de 

longevidade são os principais responsáveis pela atual inversão da pirâmide etária. 

De acordo com a ONU (2014), existem mais pessoas idosas do que crianças com 

menos de 5 anos. Estima-se que em 20 anos, existirão mais idosos do que crianças 

e adolescentes de até 15 anos.  

A fragilidade presente nas pessoas idosas é um problema de saúde pública, e 

suas particularidades ainda precisam de maiores investigações, evidenciando a 

importância de cuidados evidentes em saúde, principalmente em países em 

desenvolvimento, onde boa parte da população é de baixa renda e não possui 

condições socioeconômicas para administrar cuidados no próprio domicílio 

(QUINTANA et al., 2014). 

Levando em consideração que as pessoas participam de grupos durante 

todas as etapas da vida (família, escola, trabalho, igreja, etc.). Quando chegam à 

terceira idade, acabam que se afastam de alguns grupos do qual eram inseridos, 

exemplo disso, é quando se aposentam ou até mesmo na velhice passam a ser 

excluídos pelos mais jovens. Desse modo, os grupos de SCFV propõem a pessoa 

idosa possibilidades de resgatar os vínculos familiares ou comunitários perdidos ou 

fragilizados, uma melhor qualidade de vida, permitindo a troca de experiências, 

enfim, uma interação social. 

Essas atividades de grupo estreitam os laços de vínculos sociais (familiar e 

comunitário) e propõe uma melhor qualidade de vida, sensações de prazer e bem 

estar. Valorizando essa fase da vida. 

É natural do ser humano ir à busca da saúde, da felicidade, tentar superar 

obstáculos, viver melhor, entre outras necessidades. A interação em grupos contribui 

para a qualidade de vida psicossocial. Para os idosos são fundamentais o cuidado e 

a manutenção da vida. São importantes que sejam desenvolvidos atividades que 

são relacionadas com movimentos, gestos, socialização e integração social entre os 

idosos. Tudo isso conduz uma melhoria da saúde na terceira idade, promovendo 

independência, autonomia, em relação ao contexto em que vivem. 

Os grupos de SCFV propõem aos idosos além do fortalecimento de vínculos e 

as demais ações, atividades físicas que ajuda a melhorar o desempenho físico, 

acarretando benefícios para saúde, como também incentiva ao idoso a continuar se 

exercitando e realizar seu papel em relação à realidade do contexto em que vive. 

Com isso possibilitando levar uma vida saudável e ativa. 



É importante incentivar e garantir as práticas de atividades físicas, grupais e 

de socialização para pessoa idosa, com objetivo de prevenir doenças, ociosidade, 

aumentar expectativa de vida. Como também resgatar a autoestima e eliminar a 

exclusão.  

Ainda existe uma visão negativa da terceira idade, pelo fato do avanço da 

idade, há a ideia de que os idosos diminuem suas potencialidades, com isso, 

diminuem sua participação em grupos em sociedade, tornando-se insatisfeitos com 

a vida. Para muitos envelhecer significa afastar-se de tudo, onde na verdade essas 

pessoas idosas tem todo o potencial para continuarem ativos e mantendo e 

aumentando a qualidade de vida. 

Atualmente há uma maior preocupação com a população idosa, existem 

vários espaços dedicados ao idoso como casa de acolhimento, serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos- SCFV, Centro de Assistência à família e 

ao idoso- CAFI, entre outros. Estes espaços promovem atividades sociais de 

interação, funcionamento físico, socialização, lazer, bem-estar, proteção, saúde, 

educação, etc. Tendo diferentes objetivos para cada necessidade e com isso 

garantir os direitos sociais ao idoso. 

Através da pesquisa podemos observar que a participação em grupos sociais 

aumenta a longevidade em idosos participantes, como também melhora a relação 

intrafamiliar e comunitária, assim, estreitando os laços afetivos. A convivência em 

grupos sociais promove o bem-estar social e mental à pessoa idosa. A falta do 

convívio social causa diversos efeitos negativos na vida dos idosos, como 

depressão, isolamento, exclusão entre outros. O convívio entre as pessoas que 

estão em contato com as outras, costumam ter hábitos mais saudáveis, aumentando 

a capacidade de se relacionar, contribuindo com resultados positivos na qualidade 

de vida e satisfação pessoal. 

Atualmente o Brasil vem destacando o aumento da expectativa de vida. Com 

isso é necessário saber o que é terceira idade, que consta na lei nº 8842, da Política 

Nacional do Idoso, que considera idoso todo individuo maior de 60 anos de idade. 

Com base no artigo 2º do Estatuto do Idoso, a pessoa idosa goza de todos os 

direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 

de que trata esta lei assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades para prevenção de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 



dignidade (BRASIL, 20013). 

Em seu Art. 3º do Estatuto do Idoso é estabelecido que: 

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária (BRASIL, 2013). 

 

 

No entanto, na maioria das vezes, essa população idosa não tem acesso aos 

seus direitos, como também, a sociedade por muitas vezes não cumprem com suas 

funções sociais para o bem comum de todos. Em vista que os idosos possuem 

limitações físicas, perda de vários espaços sociais, que por isso, em várias 

circunstâncias são excluídos e visto com preconceito, a sociedade em si deve mudar 

o pensamento em relação a esses idosos e compreender que são pessoas 

socialmente produtivas e com direitos. 

O conceito de qualidade de vida tem sido destacado por várias definições ao 

longo dos anos, abrangendo princípios fundamentais como capacidade funcional, 

nível socioeconômico e satisfação, como também estar relacionada com a  

capacidade física, estado emocional, interação social, atividade intelectual, situação 

econômica e autoproteção de saúde. No entanto, esta definição varia de acordo com 

a visão de cada individuo.   (CAMIZ, 2015), indica que deve-se pensar em um 

envelhecimento sustentável, baseado em cinco pilares: dieta saudável, atividade 

física regular, inserção social, saúde emocional e controle de doenças.  

 

2.2 Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 

 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº. 

109/2009), indica que o SCFV é “o serviço realizado em grupos, organizado a partir 

de percursos, de modo a garantir aos seus usuários, aquisições de acordo com o 

seu ciclo de vida, com a intenção de complementar o trabalho social com famílias e 

prevenir a ocorrência de situações de risco social”. 

Esses serviços são organizados de forma a garantir direitos, favorecer o 

desenvolvimento da identidade e autonomia, ampliar as trocas de vivências e 



experiências, resgatar suas histórias e culturas, incentivar a socialização e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribui no processo de 

envelhecimento saudável e na prevenção de situações vulnerabilidade e risco social 

(BRASIL, 2014). 

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos segundo a 

Tipificação são serviços organizados em grupos, que: Organiza-se de modo a 

ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de autonomia e de 

identidade, fortalece os vínculos familiares, incentivando a socialização e a 

convivência comunitária. Dispõe de caráter preventivo e proativo, pautado na defesa 

e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, 

com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social. (BRASIL, 2014). As atividades propostas por estes grupos 

devem ser baseadas nas características, demandas, interesses, faixa etária dos 

integrantes, valorizando as experiências e vivencias de cada um participante do 

grupo. Propondo situações que estimulem a tomada de decisões e escolhas. 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n.º 

109/2009), define objetivos específicos para o serviço para idosos: 

 

Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo 

de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 

sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 

comunitário e na prevenção de situações de risco social. A intervenção 

social deve estar pautada nas características, interesses e demandas dessa 

faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as experimentações 

artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências 

vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção 

social. Devem incluir vivências que valorizam suas experiências e que 

estimulem e potencialize a condição de escolher e decidir. (BRASIL, 2014, 

p. 18). 

 

Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 

CNAS n.º 109/2009) os usuários para este Serviço devem ser idosos (as) com 60 

anos de idade ou mais, que encontrasse em situação de vulnerabilidade social, e em 

especial: idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC, idosos 

de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, idosos com 

vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de 



convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade 

indiquem a inclusão no serviço. 

Esse serviço pode ser ofertado no Centro de Referência de Assistência Social 

– CRAS, no Centro de Convivência de Idosos, Centro de Assistência à família e ao 

idoso- CAFI ou em outra unidade pública ou assistencial inscrita no Conselho de 

Assistência Social do município ou DF e que estejam na área de abrangência do 

CRAS e a ele referenciados (BRASIL, 2014). 

Estar referenciado ao CRAS significa receber orientações emanadas do poder 

público, alinhadas às normativas do Sistema Único e estabelecer compromissos e 

relações, participar da definição de fluxos e procedimentos que reconheçam a 

centralidade do trabalho com famílias no território e contribuir para a alimentação 

dos sistemas da Rede SUAS e outros. Significa, portanto, estabelecer vínculos com 

o Sistema Único de Assistência Social. (BRASIL, MDS, 2014). 

Para participar dos SCFV para idosos, basta procurar o CRAS para receber 

informações sobre como funciona a oferta do serviço, ou a pessoa idosa pode ser 

encaminhada ao serviço pela a rede socioaasistêncial ou através de busca ativas.  

Atualmente são muitos os avanços, pontos positivos e direitos amparados 

dispostos pelo Estatuto do Idoso, podemos citar o direito a vida, à liberdade, ao 

respeito e à dignidade, alimentos, à saúde, educação, cultura, esporte, lazer, 

profissionalização e trabalho, previdência social, Assistência Social, habitação, 

transporte, medidas de proteção aos idosos, Entidades de Atendimento e sua 

fiscalização, acesso à justiça e criminalização de várias condutas contrárias aos 

preceitos do Estatuto e lesivas aos idosos (BRASIL, 2013). 

 

2.3 A socialização para o bem estar da pessoa idosa 

 

Com o aumento da população idosa no país, os programas de assistência 

vêm se tornando cada vez mais frequente na formulação das políticas sociais. A 

ABAI (Associação de Amparo aos Idosos) é exemplo disso, ela é parte de uma 

associação que busca o bem estar dos idosos inseridos na sociedade. Tendo como 

principio respeitar os fatores cognitivos, sobretudo à memória e a percepção, além 

do emocional e psicomotores individuais. Procurando sempre estimular uma maior 

interação dos idosos com as atividades. Além de cuidados com a saúde física, os 

idosos devem ter uma atenção especial com a saúde neurológica, uma vez que o 



envelhecimento está relacionado com o aparecimento de doenças 

neurodegenerativas, como Alzheimer e outras. Para isso, é importante que 

mantenham suas atividades sociais.  

 

Fazer parte de uma sociedade implica estar em contato com pessoas e 

grupos sociais diversos, de várias gerações, com valores e ideias 

diferentes, mas sempre buscando estabelecer rede de relações que nos 

possibilitem participar da vida social. (LOBATO, 2014, p. 143). 

 

 Atualmente a expectativa de vida média do brasileiro é de 70 anos. Médicos, 

psiquiatras e cuidadores falam sobre a nova terceira idade. O ser humano nunca 

viveu tanto e esse momento, inédito na história da humanidade, traz muitas dúvidas 

e novos problemas (BRASIL, 2016).  

São varias as perguntas, sendo que a qualidades de vida só vem 

aumentando, como o corpo envelhece e como lidar com essas mudanças, idosos 

que continuam trabalhando - uns porque precisam e outros porque adoram o que 

fazem. E tem ainda aqueles que descobriram uma nova profissão. Muitas vezes, a 

idade avançada começa a se tornar um problema. O idoso quer ser independente, 

mas não consegue mais se cuidar sozinho, prefere a companhia e a convivência de 

gente da mesma idade.  

Muitos idosos encontram na religião e na fé uma base sólida para o equilíbrio 

emocional e para a aceitação dos próprios limites. A prática da solidariedade e da 

caridade deixa as pessoas mais ativas e conscientes das realidades da vida. A 

leitura e o estudo, alguns frequentam a faculdade da terceira idade, também são 

formas de atualizar-se e adquirir conhecimento, mantendo o cérebro sempre ativo. 

 Ao longo da vida, a pessoa precisa poupar e adquirir alguns bens que possam 

contribuir para sua segurança e conforto na idade avançada. Assim poderá prover 

sua alimentação, vestuário, transporte e assistência médica, sem depender da ajuda 

financeira dos filhos e parentes próximos. A preparação para as grandes mudanças 

na vida decorrentes da aposentadoria e da perda de amigos e familiares é muito 

importante para a saúde psicológica do idoso. 

Avaliar a qualidade de vida do idoso implica a adoção de múltiplos critérios de 

natureza biológica, psicológica e socioestrutural, pois vários elementos são 

apontados como determinantes ou indicadores de bem estar na velhice: 



longevidade, saúde biológica, saúde mental, satisfação, controle cognitivo, 

competência social, produtividade, atividade, eficácia cognitiva, status social, renda, 

continuidade de papéis familiares, ocupacionais e continuidade de relações 

informais com amigos (LOBATO, 2014). 

De acordo com a Constituição Federal, artigo 230: “A família, a sociedade e o 

Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar garantindo-lhe o direito a vida” 

(BRASIL, 2013). 

Tendo em vista a variabilidade do conceito de qualidade de vida e sua 

subjetividade, com o propósito de se orientar as políticas para um envelhecimento 

bem sucedido, parece imprescindível conhecer o que, para a maioria dos idosos, 

está relacionado ao bem estar, à felicidade, à realização pessoal, enfim, à qualidade 

de vida nessa faixa etária. 

Na sociedade moderna, o lucro é fator dominante, com isso os idosos são 

considerados um peso e discriminados brutalmente por estarem fora do processo 

produtivo. Assim, o período da aposentadoria se transforma em privação e 

dificuldade e, consequentemente, para a maioria dos idosos, em miséria, abandono 

e solidão. 

É preciso considerar que o envelhecimento é um processo biológico natural, 

em que o corpo sofre diversas alterações funcionais e anatômicas, afetando direta e 

indiretamente a nutrição e a saúde. Essas alterações são gradativas e reduzem a 

capacidade funcional do organismo, desde a sensibilidade do paladar até os 

processos metabólicos, sendo influenciadas tanto pela genética como por fatores 

ambientais. As diferenças fisiológicas, cronológicas, psicológicas e sociais também 

interferem no envelhecimento. Assim sendo, só a idade não é suficiente para 

determinar as necessidades físicas, psicológicas e sociais de cada indivíduo. 

Mas não são raros os casos em que a família opta por não assumir essa 

obrigação lançando-se mão de casas de repouso, asilos etc. Esta decisão, que em 

muitos casos é difícil de ser tomada, geralmente trás problemas para família e um 

sentimento de rejeição e desamparo para o idoso asilado. 

 Ao ser asilado há uma grande perda de referências que nortearam toda a sua 

existência exigindo dele uma nova leitura de tudo que fundamentou sua existência e 

não raro pode sentir-se com dificuldade em estabelecer novos relacionamentos.  

A necessidade de cuidados formais às pessoas que envelhecem, a 



profissionalização do cuidado constituiu-se como novo campo de conhecimento nas 

organizações sociais formais e informais. O cuidado de pessoas idosas envolve 

aspectos multidimensionais na medida em que aborda os distintos fatores que 

compõem a realidade social. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 O estudo foi realizado por meio de levantamentos bibliográficos sobre o tema 

escolhido, participação nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) para idosos e observação situacional, uma abordagem qualitativa que, 

conforme Ludke (2009), tem o próprio ambiente como fonte para coleta de dados e o 

pesquisador como principal instrumento, sob a perspectiva dos idosos assistidos 

pelo CRAS, de características descritivas. Com análise das condições de vida e 

saúde desse público, observando suas condições socioeconômicas, hábitos de vida, 

acessibilidade aos direitos sociais e condições demográficas.  

 A pesquisa ocorreu durante o curso de “Especialização Saúde da Família e 

da Comunidade”, dando atenção aos processos ligados à saúde e a qualidade de 

vida na terceira idade.  

 As ações a serem executadas respeitarão os princípios éticos e os limites e 

valores da pessoa idosa. Por meio disso, as práticas serão desenvolvidas através de 

roda de conversas socioeducativas, palestras, passeios, dinâmicas, atividades 

físicas, dentre outras. 

 

3.1 Público-alvo 

 

 Este projeto de ação será destinado aos idosos participantes dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo do CRAS, como também aos idosos 

abrangentes do território da instituição.  

 

 

 

 

 



3.2  Plano operativo 

 

Situação 

problema 

Objetivos Metas/ prazos Ações/ estratégias Responsáveis 

e  Recursos  

Intervenção 

para 

combater a 

evasão de 

idosos nos 

Serviços 

ofertados no 

CRAS  

Realizar 

ações de 

saúde 

voltadas 

para 

terceira 

idade, 

Facilitando 

o acesso a 

saúde, 

educação, 

bem estar 

social e 

direitos. 

Formar um grupo de 

idosos com no 

mínimo 30 

participantes, no 

prazo de 30 dias. 

 

-Busca ativa no 

território abrangente 

do CRAS;  

-Construção de 

informativo 

(panfleto) sobre os 

serviços; 

-Confecção de 

blusas para o grupo. 

Autora do 

projeto de 

intervenção;  

Patrocinado-

res 

Nível de 

informação 

Informar 

sobre os 

direitos 

sociais, 

benefícios, 

programas 

e projetos 

voltados à 

saúde e 

bem estar 

social da 

pessoa 

idosa.  

Realizar palestras 

educativas, com isso 

levar informações e 

conhecimentos aos 

integrantes do grupo 

sobre os direitos 

sociais, 

informações, 

serviços 

socioassistenciais e 

demais políticas da 

proteção social.  

 

Roda de conversa 

sobre os serviços 

ofertados pelo 

CRAS/PAIF, 

promovendo 

conhecimento e 

publicizando 

informações sobre 

direitos do idoso.  

Para que conheçam 

e tenham acesso 

aos serviços, 

programas e 

projetos 

contemplados na 

instituição e governo 

federal. 

 

Autora do 

projeto de 

intervenção;  

CRAS/PAIF; 

Secretaria 

municipal do 

trabalho, 

assistência e 

desenvolvi-

mento social 

(SETAS). 

 



Afetividade e 

vínculo 

familiar 

 

- Induzir a 

reflexão dos 

participan-

tes com 

relação à 

própria 

família;  

- Promover 

uma 

discussão 

sobre as 

característi-

cas de suas 

famílias.  

- Promover 

relações 

afetivas 

saudavéis.   

Melhorar a 

convivência familiar; 

Estreitar os laços 

afetivos familiares e 

comunitários. 

Tocar a música 

“família” do grupo 

titãs, solicitar que 

todos acompanhem 

com a letra 

impressa, expõem-

se em uma mesa 

materiais como 

canetas, lápis, 

papéis, colas, 

tesouras, etc. Para 

confeccionarem algo 

que represente sua 

família.  

Pede-se que cada 

um descreva o que 

confeccionou; 

Dinâmicas e 

atividades 

envolvendo a família 

do idoso. 

Autora do 

projeto de 

intervenção; 

Psicólogo e 

pedagogo;  

Notebook, 

datashow, 

caixa de som, 

cabo de 

conexão, 

papel a4, 

caneta lápis, 

borracha, lápis 

de cor, 

pincéis, giz de 

cera e lanche. 

 

Parcerias 

(Interseto-

rialidade)  

Promover 

atividades 

necessá-

rias para a 

melhoria da 

qualidade 

de vida dos 

idosos. 

Envolvendo 

a saúde, 

educação e 

o social. 

Implementar a 

intersetorialidade na 

condução da gestão 

social, para 

melhorar o acesso 

dos idosos a saúde, 

educação e direitos 

sociais. 

Convidar 

profissionais (saúde 

e educação), como: 

psicólogo, 

nutricionista, 

fisioterapeuta, 

educador físico, etc. 

Para ministrar 

palestras e 

atividades. 

Autora do 

projeto de 

intervenção; 

Profissionais 

convidados 

como: 

dentista, 

nutricionista, 

fisioterapeuta, 

enfermeiro, 

etc;  

 

CRAS/PAIF 

 

Secretaria 



municipal do 

trabalho, 

assistência e 

desenvolvime

nto social – 

SETAS; 

Secretaria de 

Saúde 

Secretaria de 

educação 

Acesso aos 

direitos 

sociais e ao 

bem estar 

físico e 

mental 

 -Contribuir 

para o bem 

estar social; 

-Estimular a 

socializa-

ção; 

-Melhorar a 

saúde e 

qualidade 

de vida. 

Levar os idosos 

acompanhados pelo 

CRAS, ao clube 

aquático AABB de 

piripiri, para 

participarem de 

atividades de 

esporte e lazer.  

 

-Esporte e lazer na 

AABB com a 

participação de um 

educador físico; 

-Dinâmica de grupo, 

aula de dança, 

banho de piscina, 

jogos, brincadeiras e 

encerramento com 

lanche. 

-Autora do 

projeto de 

intervenção; 

-CRAS/PAIF; 

-Secretaria 

municipal do 

trabalho, 

assistência e 

desenvolvi-

mento social 

(SETAS). 

-Profissional 

de educação 

física, ônibus, 

água e lanche. 

  

 

3.3 Parcerias Estabelecidas 

 

Este projeto contará com o apoio do Centro de Referencia da assistência 

Social CRAS/PAIF e da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência 

desenvolvimento Social (SETAS). Como também terá a participação de profissionais 

convidados de outras áreas de atuação, como: Nutricionista, Fisioterapeuta, 

Educador Físico, Psicólogo, entre outros. 

 

 



3.4 Recursos Necessários 

  

 Para a realização deste plano de intervenção serão utilizados recursos 

materiais como papel A4, canetas, lápis, borracha, notebook, pendrive, impressora, 

agenda, microfone, caixa de som, data show, celular, brindes, lanche, folder, 

transporte. E como recursos humanos a participação da equipe do CRAS e 

profissionais convidados de outros setores. 

 

3.5 Orçamento 

 

 

  RECURSOS VALOR 

Recursos Matérias R$ 850,00 

Lanche R$ 300,00  

Recursos Humanos Voluntário 

Parque aquático e ônibus  Doação da SETAS 

 

3.6 Cronograma de execução 

 

ATIVIDADES Janeiro Fevereiro março abril maio junho 

Apresentação 

do projeto 

1 dia 

2h 

     

Roda de 

conversa, 

oficinas, 

palestra e 

dinâmicas  

 1 dia 

2h 

1 dia 

2h 

1 dias 

2h 

1 dias 

2h 

1 dias 

2h 

Interação 

grupal 

 1 dia 

1h 

 1 dia 

1h 

 1 dia 

1h 

Esporte e lazer   1 dia 

3h 

 1 dia 

3h 

 

Avaliação      1 dia 

1h 

 

 



3.7 Resultados esperados 

 

Com a realização do projeto de ação espera-se alcançar os objetivos 

propostos, contribuir com a qualidade de vida dos idosos abrangente do CRAS e 

garantir o acesso aos direitos sociais, benefícios, programas e projetos voltados a 

saúde e bem estar social da pessoa idosa, considerados relevantes para a 

prevenção e proteção, com vista no desenvolvimento da sua autonomia, 

empoderamento e inclusão social. Como também alcançar todos os objetivos 

indicados no presente projeto. 

 

3.8 Avaliação 

 

 O processo avaliativo do presente projeto almeja atingir os objetivos que 

buscam os resultados pautados na qualidade de absorver maior nível de 

conhecimento e satisfação durante o desenvolvimento das ações. As estratégias 

que serão utilizadas nesta avaliação serão embasadas de maneira positiva e 

dinâmica. 

 Contudo, serão apresentadas e distribuídas plaquinhas no sentido de positivo 

e negativo, a fim do público presente, por meio desse material expor seu 

posicionamento diante das atividades executadas e conteúdo presentado.  

As plaquinhas contarão com a seguinte forma: plaquinha verde simboliza o sentido 

de ótimo e a vermelha simboliza necessário melhorar. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com a pesquisa, podemos perceber que o trabalho em grupo na terceira 

idade é fundamental para a vida, tornando-se um desafio para a assistência social e 

demais órgãos, pois reflete em uma melhor percepção da qualidade de vida. 

Durante a participação nos grupos, podemos observar fatores que possibilitaram aos 

idosos estreitar os laços de amizade, fortalecer os vínculos, melhorar a autoestima, 

a saúde, motivação e criar novas expectativas de vida. 

O estudo teve como resultado, a identificação dos aspectos positivos, que foi 

de grande importância, como os sentimentos vivenciados, a convivência 



comunitária, condições de independência e autonomia, a reconstrução de sua 

história, e proporcionou um conhecimento mais amplo sobre uma boa qualidade de 

vida na terceira idade.   

Do ponto de vista social chegamos à conclusão de que é necessário 

promover atividades voltadas a cuidar da saúde física e mental do idoso, entender 

sobre as etapas da vida, para que se possa envelhecer de uma forma mais saudável 

e feliz, preparar esse público para uma melhor aceitação da velhice, ofertar 

condições psicossociais para uma vida melhor, equilibrada e satisfatória, para que a 

pessoa idosa possa continuar a exercer seu papel social no meio em que vive.   

Para os idosos, a falta de conhecimento sobre seus direitos, dificulta a busca 

individualmente, entretanto, é importante a viabilidade de criação de campanhas 

informativas para que haja uma maior propagação dos direitos dos idosos (Estatuto 

do Idoso), para que os mesmos passem a conhecer e procurar, pois a maioria não 

foi alfabetizada, assim, dificulta um pouco uma grande parte, analfabetos, o que 

dificulta a compreensão.  

É necessário ressaltar a importância da relação familiar para o bem estar na 

terceira idade, enfatizando que as relações familiares são primordialmente na 

assistência ao idoso, assim contribuindo com processo de envelhecimento saudável. 

Espera-se que o presente trabalho tenha contribuído na construção de 

informações, novos conhecimentos e com a saúde e bem estar da pessoa idosa. 

Como também espera-se que seja dada continuidade do projeto pela própria 

instituição com intuito de causar melhorias no processo de trabalho e atenção a 

população idosa atendida pelo CRAS. 

Portanto, é necessário que a família, os governantes públicos e a sociedade 

se juntem para lutar pela garantia dos direitos sociais da pessoa idosa, propondo 

momentos de lazer, de socialização, de interação, buscando garantir melhorias para 

qualidade de vida dos idosos. Como também, criação de novas oportunidades de 

inclusão dos mesmos em projetos e programas de acesso aos direitos. Como 

também, é necessário um maior aprofundamento em pesquisas sobre o tema 

proposto, possibilitando uma ampliação nas oportunidades de direitos e inclusão 

voltadas para a população idosa.  

 Um impacto positivo dos grupos é como as atividades desenvolvidas ajudam 

a melhorar a qualidade de vida dos integrantes e como mudam sua rotina, como sair 

de casa, participar de passeios e até mesmo se distrair. A vida é um processo de 



aprendizagem constante, seja na infância, na idade adulta ou na velhice. O tempo 

produz limitações para o corpo, mas o idoso que permanecer ativo e integrado terá 

alegrias de forma ilimitada. 
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