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Introdução: A cada ano a população brasileira fica mais idosa, calcula-se que para o ano de 

2025 a população da terceira idade alcance 32 milhões de indivíduos, levando o Brasil para o 

sexto lugar entre os países com o maior número de idosos no mundo. Além disso, em 2050, 

estima-se que o percentual de pessoas acima de 60 anos corresponderá a cerca de 30% da 

população do país [1]. O crescimento acelerado dessa faixa etária foi ocasionado pela 

transição demográfica que é basicamente o efeito combinado da queda na taxa de fecundidade 

e do aumento na expectativa de vida explicam o quadro de envelhecimento da população 

brasileira em geral [2]. Esse fator representa uma importante questão relacionada com a 

eficácia da sociedade em se adaptar a esta nova realidade, pois evidencia a necessidade que os 

profissionais da saúde estejam capacitados e preparados para lidar com as demandas que essa 

população irá exigir, em decorrência das alterações fisiológicas decorrentes do processo de 

envelhecimento do individuo chamado de senescência. Nesse contexto, torna-se necessário o 

investimento em pesquisas, modelos assistenciais, formação de profissionais de saúde e em 

políticas públicas que possibilitem o envelhecimento da população com qualidade [3]. Dentre 

as mudanças naturais que acometem os seres humanos com a idade, é normal as pessoas 

idosas apresentarem déficits das funções cognitivas, na qual se enquadram a diminuição ou 

capacidade de atenção, memória percebida inclusive nas pessoas que não possuem patologias 

ligadas ao envelhecimento como o Alzheimer. Portanto, se torna crucial que os profissionais 

da saúde desenvolvam e apliquem tecnologias em saúde que estimulem as funções cognitivas 

do idoso, potencializando-a e prevenindo o surgimento de patologias ligadas às disfunções 

cognitivas no longevo [4]. A Ludicidade auxilia no desenvolvimento cognitivo, social, moral, 

físico-motor e propicia aprendizagens específicas. Os cuidados de enfermagem são 

importantes no processo de envelhecimento e melhores quando são complementados pelo 

cuidado lúdico. A recreação e o lazer estimulam as capacidades e potencialidades por incitar a 

criatividade, melhorar as funções cognitivas, favorecer as relações e o convívio, divertir, 

distrair e melhorar a autoestima. Fica evidente que o lúdico pode manifestar-se por meio do 

brinquedo, pelo jogo, como divertimento, e pelas atividades de lazer [5]. Objetivos: Relatar a 

experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem membros da Liga Acadêmica de 

Enfermagem em Saúde do Idoso (LAESI), na elaboração e aplicação de tecnologias 

cuidativas em saúde com abordagem lúdica, voltadas para a saúde do idoso. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa do tipo relato de 

experiência, realizado por acadêmicas de enfermagem, membros da Liga Acadêmica de 

Enfermagem em Saúde do Idoso LAESI, com longevos de diferentes faixas etárias, no dia 14 

de setembro de 2019 em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, localizada na 

cidade de Belém-PA. Na atividade realizada, foi desenvolvida uma tecnologia cuidativa 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

lúdica que visa avaliar e estimular a função cognitiva e motora do idoso. Sua finalidade é a 

prevenção do desenvolvimento da doença de Alzheimer, através do estímulo da cognição, 

relacionado à memória e a associação de idéias, além disso, ele proporciona o estímulo das 

funções motoras, melhorando a amplitude de movimento, visando à qualidade de vida daquele 

idoso. A tecnologia foi desenvolvida com o auxílio de uma cartolina branca, três cartolinas 

coloridas nas cores azul, amarelo e verde, lápis de cor e uma caneta permanente de cor preta, 

onde foi cortado em cada cartolina colorida um par de mãos, mão direita e mão esquerda, e 

assim coladas de maneira aleatória na cartolina branca, que foi colorida com os lápis de cores 

e contornada com a caneta permanente. Na tecnologia, o idoso deveria relacionar a cor dita na 

rodada, com a mão colorida na cartolina, ou seja, deveria colocar a mão relatada, sendo ela 

esquerda ou direita, na cor que for indicada daquela rodada, por exemplo: Mão direita na azul, 

Mão esquerda na Amarela e assim por diante. Resultados: Através da realização da 

tecnologia para os idosos, possibilitou a avaliação e a estimulação da função cognitiva e 

motora do idoso. Na aplicação do brinquedo, observamos o interesse e a participação efetiva 

por parte dos idosos, onde inicialmente foi explicado o funcionamento do jogo é como forma 

de demonstração foi utilização uma rodada teste e logo depois os idosos começaram as 

rodadas valendo pontuação. A experiência demostrou que cada idoso possui suas 

particularidades, e limitações de acordo com sua idade e estilo de vida, quanto mais idade o 

idoso tinha maior foi a dificuldade de realizar as sequências propostas de forma correta. 

Conclusão: Deduz-se, por meio dessa experiência, que a tecnologia cuidativa foi aplicada 

com êxito, e que a realização desse tipo de tecnologia com abordagem lúdica possibilita que o 

idoso demostre sua capacidade de realizar ações e gera uma interação paciente e profissional 

da saúde aproximando ambos e ajudando na estimulação do cognitivo e da coordenação 

motora que fisiologicamente vão diminuindo com a idade, demostrando ser uma metodologia 

importante para garantir que a pessoa idosa envelheça com uma maior qualidade de vida. 

Além disso, ao aplicar essa tecnologia é importante respeitar o tempo do idoso levando em 

consideração que eles têm suas particularidades, como suas limitações físicas e metais de 

acordo com sua idade, que devem ser consideradas pelo profissional da saúde. 

 

Descritores: Saúde do idoso, Jogos e brinquedos, Enfermagem. 
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