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RESUMO 

 
A expectativa média de vida se amplia no Brasil, é necessário que se fortaleça e desenvolva cada vez 
mais os serviços que sejam capazes de promover a autonomia, bem-estar e qualidade de vida dos 
idosos. Alguns dos serviços direcionados para esse público e que são referências para o atendimento de 
idosos vulneráreis socioeconomicamente estão ancorados na Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS/2004). Desse modo, a PNAS/2004 destaca que um dos serviços que devem ser executados está 
relacionado com a garantia de convivência familiar e comunitária. Essas ações são basicamente 
desenvolvidas nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) através do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Este projeto de intervenção objetiva melhorar a 
qualidade de vida dos idosos no Município de Cocal de Telha que participam do SCFV. Para isso 
pretende executar determinadas ações, como criar um cronograma de ações especificas através de 
educação em saúde, oficinas de sensibilização, rodas de conversas, palestras e viagens em grupo. Com 
este projeto de intervenção espera-se encontrar alternativas capazes de resgatar vínculos e garantir um 
novo espaço de promoção e qualidade de vida. 
 
Palavras-chaves: Envelhecimento. Idoso. Qualidade de Vida. Serviço de Convivência. 
 
 
ABSTRACT  

The average life expectancy increases in Brazil, it is necessary to strengthen and develop more and more 
services that are capable of promoting the autonomy, well-being and quality of life of the elderly. Some of 
the services directed to this public and that are references for the care of socioeconomically vulnerable 
elderly are anchored in the National Social Assistance Policy (PNAS / 2004). Thus, PNAS / 2004 
emphasizes that one of the services that must be performed is related to the guarantee of family and 
community coexistence. These actions are basically developed in CRAS (Centers of Reference of Social 
Assistance) through the SCFV - Service of Coexistence and Strengthening of Links. This intervention 
project aims to improve the quality of life of the elderly in the Municipality of Cocal de Telha who 
participate in the SCFV. To this end, it intends to carry out certain actions, such as creating a schedule of 
specific actions through health education, awareness workshops, conversation wheels, lectures and 
group travel. With this intervention project it is hoped to find alternatives capable of redeeming bonds and 
guaranteeing a new space of promotion and quality of life. 
 
Keywords: Aging. Old man.Quality of life.Coexistence Service. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, em decorrência da promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil foi instituído no país passando, dessa forma, a 

oferecer a todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. O SUS 

é considerado como um dos maiores sistemas de saúde do mundo, garantindo para a população 

assistência integral e completamente gratuita (SOUZA, 2002). 

No Brasil, dentre os programas governamentais que estão relacionados com a promoção 

da atenção básica, destaca-se a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que é reconhecida como 

uma tática prioritária de organização da atenção básica (BRASIL, 2011). Outro serviço de grande 

relevância é o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que presta serviços continuados 

de Proteção Social Básica para indivíduos em situação risco social (BRASIL, 2014). 

O local onde acontecerá o desenvolvimento deste projeto de intervenção será o município 

de Cocal de Telha (PI). O município foi criado pela Lei Estadual nº 4.810 de 14 de dezembro de 

1995, e instalado como distrito-sede no dia 1 de janeiro de 1997, onde antes era termo do município 

de Cocal. A população de Cocal de Telha (PI) é estimada em cerca de 4.881 pessoas , sendo que 

grande parte  possui baixo poder aquisitivo, principalmente devido a um grande índice de 

desemprego e subemprego (IBGE, 2010). As atividades produtivas de destaque na economia local 

são o comércio e agricultura, e os maiores empregadores do município são a administração pública 

municipal (CPRM, 2004).  

Cocal de Telha desenvolve a gestão de assistência social desde 1997, e o CRAS do 

município trabalha com diversas atividades individuais e coletivas, fazendo do acolhimento aos 

usuários um dos principais atendimentos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), destinado aos idosos a partir de 60 anos, e estes participam do “Grupo da Melhor 

Idade”. Apesar do Serviço de Convivência e Fortalecimento do CRAS do município de Cocal de 

Telha/PI estar implantado e em pleno funcionamento, verificou-se que os idosos não participam 

ativamente das ações de promoção da saúde ofertadas pelo serviço. Esse fato gerou inquietação e 

angústia na equipe de profissionais, já que os idosos são um dos principais públicos destinados 

para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas de integração e participação social. 

    Este projeto de intervenção tem como objetivo geral melhorar a qualidade de vida dos 

idosos no Município de Cocal de Telha através da participação destes nas atividades ofertadas pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). E para atingir esse objetivo contará 

com uma proposta de ação voltada para a implementação de um cronograma para se obter fluxos e 

rotinas que sejam capazes de melhorar o atendimento dos idosos no SCFV. Além disso, será 

realizado busca ativa e um trabalho de sensibilização que possa aumentar a participação dos 

idosos nas atividades ofertadas. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

O crescente processo de envelhecimento ocasionará também um impacto no campo das 

políticas sociais, e nos sistemas de saúde e previdenciário. Alguns exemplos dos impactos do 

envelhecimento relacionam-se com a pressão sobre o sistema previdenciário, já que existe uma 

queda na relação entre o número da população que contribui e o aumento daqueles que se 

aposentam. Outro impacto relaciona-se com o sistema de saúde, já que se elevam os gastos com 

doenças, incapacidades, sequelas, internações e medicamentos. Além disso, é fundamental que se 

formule políticas adequadas às necessidades da pessoa idosa, uma vez em que é fundamental que 

se reconheça as características individuais do envelhecimento, e assegure a atenção integral e 

qualidade de vida (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 

No que se relaciona aos serviços de proteção social básica destaca-se que um dos serviços 

que devem ser desenvolvidos é a convivência familiar e comunitária da pessoa idosa, assim, essa 

ação é desenvolvida no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), sendo 

ofertada nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS. No que se relaciona à 

convivência familiar e comunitária direcionada para a pessoa idosa, aponta-se que o SCFV objetiva 

também o fortalecimento de vínculos, e, além disso, se propõe a oferecer um suporte social para que 

a pessoa idosa tenha mais autoestima e autoconfiança. Ao mesmo tempo em que busca desenvolver 

habilidades e competência para que o idoso (a) seja capaz de lidar com as dificuldades, e tenha mais 

possibilidades para viver um envelhecimento saudável (BRASIL, 2012).  

O SCFV direcionado para as pessoas idosas objetiva desenvolver atividades que possam 

contribuir para um envelhecimento repleto de bem-estar, autonomia e sociabilidades, para isso 

buscam ofertar atividades pautadas na arte, cultura, esporte e lazer. É através do fortalecimento de 

vínculos que se pretende prevenir situações de risco social, e estimular o poder de escolha e decisão 

da pessoa idosa. Dessa forma, visando o convívio familiar e comunitário dos idosos os CRAS 

ofertam Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que devem complementar as ações 

direcionadas para famílias e comunidades na proteção e no desenvolvimento dos idosos, 

assegurando os espaços de referência para o convívio comunitário e social e desenvolvendo 

relações afetivas de solidariedade e respeito mútuo (BRASIL, 2014). 

 
PLANO OPERATIVO 

 
 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

     

 METAS/PRAZOS 

 

RESPONSÁVEIS 

 

Baixa frequência dos 

idosos nas atividades em 

grupos ofertada pelo 

Serviço de Convivência e 

 

Capacitar os membros 

da equipe do CRAS 

para que possam ter 

mais subsídios teóricos 

 

1. Reuniões; 

2. Rodas de conversa. 

3.Questionários 

avaliativos. 

 

 

  ●100%. 

  ● Curto prazo. 

 

 

●Pesquisadora; 

●Toda a equipe. 
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Fortalecimento de 

Vínculos no CRAS do 

município de Cocal de 

Telha/PI. 

e metodológicos para 

lidar melhor com o 

processo de 

envolvimento. 

 

ESPERA-SE: 

 

● Debater sobre a 

importância de ações 

voltadas para os idosos, 

analisando o serviço de 

convivência e 

fortalecimento de 

vínculos como espaço 

garantidor de direitos. 

 

● Promover ações 

voltadas ao convívio 

comunitário e familiar. 

 

● Buscar parcerias com 

a rede para desenvolver 

as ações. 

  

Estudar sobre o idoso e 

sua participação no 

Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 

Vínculos como um 

espaço de promoção a 

qualidade de vida. 

 

 

1. Reuniões; 

2. Rodas de conversa. 

 

ESPERA-SE:  

 

●Desenvolver atividades 

de promoção à saúde e 

qualidade de      vida. 

 

● Resgatar o vinculo 

familiar e comunitário. 

 

 

   ●100%. 

   ●Médio prazo. 

 

 

●Pesquisadora; 

●Toda a equipe. 

  

Contribuir na promoção 

da qualidade de vida 

dos idosos através de 

atividades físicas, lazer 

e culturais, resgatando 

vínculos familiares. 

 

1. Reuniões; 

2. Roda de Conversa; 

3. Oficinas de 

sensibilização; 

4. Palestras; 

5. Viagens no grupo de 

idosos. 

 

 

 

  ● 80%. 

  ●Longo prazo. 

 

 

●Pesquisadora; 

●Toda a equipe. 
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ESPERA-SE: 

 

● Sensibilizar os idosos; 

 

● Promover a interação 

nas atividades em 

grupos; 

 

●Estimular a 

participação no SCFV 

através de atividades e 

dinâmicas integrativas. 

 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO 

 

A proposta de gerenciamento do projeto de intervenção acontecerá mediante quatro 

critérios. O primeiro relaciona-se com a análise questionários e das reuniões de equipe dos 

profissionais do CRAS. O segundo é a elaboração de relatórios avaliativos, abordando, os 

principais elementos discutidos nestas reuniões. Dessa forma, nesses relatórios irá constar a 

análise dos profissionais acerca de: potencialidades e fragilidades das ações desenvolvidas pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo antes da execução do projeto de intervenção; 

suas observações pessoais sobre os principais motivos que levam à baixa adesão dos idosos no 

serviço; e as principais estratégias que cada profissional pode fazer para melhorar a promoção das 

ações destinadas para a terceira idade. 

Em seguida, o terceiro critério refere-se à avaliação das ações desenvolvidas no grupo de 

idosos. Essa avalição contemplará a análise das falas dos idosos sobre o nível de satisfação de 

cada atividade desenvolvida. Além do material recolhido da “caixa de observações”, que será 

elaborada para receber as opiniões e sugestões de melhorias.  

Por fim, o último eixo relaciona-se com a avaliação geral do projeto. Assim, com o término 

do projeto será realizada uma reunião geral com destaque para a análise de todos os pontos de 

melhorias e falhas observados após o projeto de intervenção. Além disso, será elaborado um 

relatório final sintetizando todos os resultados da intervenção. 

 

CONCLUSÃO 

 

No decorrer deste projeto de intervenção, buscou-se discutir sobre o idoso e as formas de 

proteção social à pessoa idosa, especialmente ao que se relaciona ao Serviço de Convivência e 

Fortalecimentos de Vínculos.  Garantir o atendimento dessa parcela da população é prioridade, pois 
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essa é uma necessidade fundamentada em direitos constituídos. Para isso, é fundamental que o 

poder público possa melhorar também a estrutura dos CRAS, e incentivar o desenvolvimento de 

ações e serviços que sejam capazes de estimular a participação dos idosos e fazer com que estes 

sintam prazer e estímulo ao participar das atividades propostas.  

Em vista disso, este projeto de intervenção reflete e aponta a necessidade de uma maior 

valorização no atendimento direcionado à população idosa, frisando-se assim a importância de se 

melhorar o atendimento e de se promover atividades próximas à realidade do idoso. Portanto, este 

projeto almeja encontrar alternativas capazes de garantir um novo espaço de promoção e qualidade 

de vida para os idosos participantes do SCFV, garantindo-lhes oportunidades de mudanças, novas 

aprendizagens cognitivas, atitudinais, afetiva e consequentemente um envelhecimento ativo, 

participativo e saudável.  
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