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Introdução
 A população brasileira está passando por uma importante transição demográfica, uma vez que se verifica o aumento no número 

absoluto de idosos. Segundo Ramos et al. (1987) este envelhecimento resulta no aumento da incidência de doenças crônico-degenerativas e 
no conseqüente aumento na busca por internações em instituições geriátricas.

Segundo Herèdia et al., (2004) a institucionalização leva a uma condição de apatia, passividade, alienação e à falta de desejo. Todos 
esses fatores associados a incapacidades físicas e mentais decorrentes do processo normal do envelhecimento podem ser considerados como 
uma predisposição a depressão. 

Enquanto alunos de enfermagem, estagiamos em um Projeto de Extensão realizado em um Lar de Longa Permanência (ILP) e com o 
convívio e a observação de indivíduos nessa faixa etária, percebemos a necessidade realizar atividades lúdicas que promovessem um 
momento de descontração e de socialização do idoso.

Objetivo
 Descrever a experiência vivenciada por alunos do curso de graduação em enfermagem, com idosos de uma instituição de longa 

permanência no desenvolvimento de atividades lúdicas.

Metodologia
 Trata-se de um relato de experiência no qual foram desenvolvidas atividades lúdicas com as idosas de uma ILP de Londrina, PR 

realizadas no período de agosto a dezembro de 2007, como parte das atividades desenvolvidas no Projeto de Extensão "O cuidado dos pés dos 
idosos institucionalizados". 

Foram realizadas quatro atividades objetivando promover momentos de lazer e entretenimento, valorizar a auto-estima, observar a 
capacidade de concentração, habilidade manual, percepção de cores e formas. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a fim de 
encontrar atividades que pudessem ser aplicadas com a população, visto que deveriam ser de simples execução.

 Este lar abriga 48 senhoras entre 31 e 99 anos de idade, sendo que 50% delas possuem algum tipo de distúrbio mental, 20,8% são 
portadoras da doença de Alzheimer e 14,6% apresentam depressão.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UEL, sendo registrado sob o protocolo nº 05192.

Resultado
 No primeiro encontro realizamos o "Dia da Beleza", no qual penteamos e maquiamos as idosas que permitiram, com o intuito de 

estimular a auto-estima e que resultou em um maior dinamismo no ambiente.

No segundo encontro procuramos interagir com as senhoras utilizando fantoches, com o objetivo de promover um momento de 
descontração. 

No terceiro encontro realizamos colagem com papéis crepom no qual foi distribuído o mesmo desenho para todas, pedaços de papel 
crepom em diferentes cores e cola. Observamos que a maioria conseguia distinguir cores, mas não formas e que não tinham muita habilidade 
para cortar e enrolar o papel.

No quarto encontro confeccionamos bolinhas de natal, no qual bolinhas de isopor foram pintadas com tinta guache para posteriormente 
serem penduradas na árvore de natal da instituição. 

Participaram das atividades as senhoras que foram convidados e que voluntariamente se dispuseram a participar.

Conclusão
  Essas atividades nos permitiram avaliar que em idosos que não apresentam distúrbios mentais ou alguma demência é possível esperar 

um resultado a curto e longo prazo, mas em idosos portadores de distúrbio mentais e/ou demência os efeito eram apenas momentâneos.
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