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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA IDOSOS EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE

As características peculiares da transição demográfica brasileira e as desigualdades sociais no processo de
envelhecimento geram demandas e necessidades em saúde, resultando em novos desafios. A extensão
universitária da Unisociesc, Joinville (Santa Catarina) através do projeto Universidade Aberta à Melhor Idade busca
desenvolver nos acadêmicos um olhar atento aos idosos, através de um processo de interação entre as diferentes
áreas de atuação em saúde, uma vez que o Brasil envelhece de forma rápida e serão necessários novos profissionais
com esse conhecimento para o acolhimento dessa demanda.

No contexto da Pandemia de Covid-19, uma série de restrições sanitárias foram necessárias, a fim de evitar o
adoecimento dos idosos e isto ocasionou diversas mudanças no contexto da extensão universitária, tanto para o
público quanto para os discentes envolvidos. Antes da pandemia, os alunos desenvolviam ações presenciais na
universidade, porém, em 2020, o projeto passou a ser realizado de forma on-line, devido às restrições sanitárias
que visavam impedir o adoecimento dos idosos.
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Considerando que a internet hoje alcança cada vez mais os lares dos brasileiros e que a pandemia de Covid-19 e os
decretos governamentais impossibilitaram ações presenciais, foi possível continuar desenvolvendo o projeto e
alcançando idosos e famílias, de forma remota.(Fig. 1) As ações sociais, visando arrecadação de alimentos e
produtos de higiene tiveram continuidade, mesmo em meio às restrições governamentais e respeitando as
normativas de distanciamento e cuidados específicos, foram desenvolvidas com sucesso (Fig.2). A “Serenata de
amor” aos idosos foi um momento de grande emoção, tanto para os acadêmicos quanto para os docentes e os
idosos, pois para alguns aquele foi o primeiro momento de contato social desde o início da pandemia. Mesmo com
máscaras e com distanciamento, os alunos puderam vivenciar o conceito ampliado de saúde, buscando contribuir,
ainda que de forma pontual, com a qualidade de vida e bem estar nos lares de idosos contemplados.(Fig.3) As ações
sociais desenvolvidas contribuíram com necessidades específicas e o ambiente on-line permitiu a divulgação de
informações em saúde.

Relatar a experiência docente no Projeto de Extensão universitária para idosos no contexto da  pandemia de Covid-19. 

O Projeto de Extensão “Universidade Aberta à Melhor Idade”, possui uma abordagem interdisciplinar abrangendo
diversos cursos de graduação na área da saúde (Biomedicina, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia,
Fisioterapia, Gastronomia, Nutrição e Odontologia) com objetivo de promoção de saúde e prevenção de doenças.

Realizou-se webinars, oficinas e palestras, produção de cartilhas educativas, folders, postagens nas redes sociais,
com temas de relevância para a saúde do idosos, bem como ações sociais de arrecadação de alimentos e higiene
geral e bucal. Executou-se uma ação de bem estar com os acadêmicos no lado externo das Instituições de Longa
Permanência (ILPIs), seguindo as regras sanitárias e usando seus talentos em uma “serenata de amor”, a fim de
mnimizar os efeitos de isolamento social nesse público.

O projeto de extensão Universidade Aberta à Melhor Idade, mesmo em meio às dificuldades impostas pela
pandemia de Covid-19, proporcionou interação entre as diferentes áreas da saúde, com um significativo trabalho
interdisciplinar, contribuindo para o desenvolvimento de um olhar atento aos idosos, visando seu cuidado integral.
Os acadêmicos desenvolveram novas competências e habilidades, de grande relevância para sua vida profissional
futura.

A educação, mesmo que de forma remota, é uma importante ferramenta para a difusão de informações
relevantes, proporcionando aos idosos o conhecimento de como proteger sua saúde, seus direitos e deveres.
Nesse contexto, a extensão teve um papel fundamental ampliando as possibilidades de participação e atuação dos
idosos, também no ambiente virtual.

Figura 1: Postagens educativas  
em redes sociais

Figura 3: Serenata de amor 
aos idosos

Figura 2: Ação social 
para ILPIs.


