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PERSPECTIVA X REALIDADE: PROJETO DE VIDA DA PESSOA IDOSA 

Em um envelhecimento saudável, a pessoa idosa almeja vivenciar novas experiências,
sentindo-se capaz de executar, decidir sobre suas escolhas, em equilíbrio, mesmo com
limitações e buscando qualidade de vida (ROCHA TUMA, 2019; GUERRA, 2017). Os projetos de
vida podem ser formados com pequenos ou grandes aspectos, diferente na visão de cada
pessoa, além de fatores como o local onde está inserido, experiências vivenciadas, fatores
socioeconômicos, psicológicos, etc. A pessoa idosa planejar estratégias e possibilidades para
concretizar seus projetos de vida.

Mônica Andréia Lopez Limaa; Cássia Rozária da Silva Souzab; Vanusa do Nascimentoc; Marianina Cerbina Grisi Pessoa Costad ; Yone Almeida da Rocha a, Lanna D’ávila Santos Monteiroa; Hibelfran Alfaia Damascenoa.
aEscola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas; bEscola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas; cPoliclínica Gerontológica da Fundação Universidade Aberta da
Terceira Idade doAmazonas; dHospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas.
E-mails: andreia13lopezz@gmail.com; crsouza@uea.edu.br; vnascimento@gmail.com; ninacgcosta@gmail.com; yar.enf16@uea.edu.br.; ldsm.enf18@uea.edu.br.; had.enf@uea.edu.br.

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Prevalência do sexo feminino com 96%; 40% com idade entre 60 e 65 anos; 40% eram casados; 32%
responderam não ter escolaridade, porém eram alfabetizados e 48% possuíam renda familiar de até
um salário-mínimo.

Um maior quantitativo de idosos aspira por viver por mais tempo e que apesar das dificuldades que
vivenciam, se sentem satisfeitos e que os tratamentos recebidos pela família ou amigos são bons.

Como subtítulo “Perspectivas sobre os projetos de vida da pessoa idosa” obtivemos a seguinte frase
retratada pela pessoa idosa:

“Não poder trabalhar como antes, meu sonho era ter meu próprio negócio, uma mini empresa, eu
fazia obras sociais e hoje já não se pode.” (E13).

Apesar dos projetos de vida divergirem entre as pessoas idosas,
se faz necessário conhecê-los e trabalhar em prol de que possamos criar meios para proporcionar isso
a eles.

Identificar os projetos de vida dos idosos.

Estudo quanti-qualitativo e exploratório, aplicado aos idosos cadastrados nos Projetos de
Extensão da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) no ano de 2021. A
população foi de 125 idosos, ficando a amostra com 25 idosos, de ambos os sexos,
participaram os idosos com domínio de suas faculdades mentais, sendo excluídos os idosos
com alterações cognitivas e de etnia indígena. Construiu-se uma planilha para dinamizar a
logística para os contatos com os idosos: blocos 1 ao 4, com 31 a 32 idosos, subdivididos em
dois cada com 15 a 17 idosos para acompanhamento das abordagens. Utilizou-se as bases de
dados Scielo (Scientific Eletronic Litronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde) e Pubmed (US National Librany of Medicine). Descritores:
envelhecimento; qualidade de vida e idoso. A busca resultou em 33 artigos, sendo 18
excluídos por não estarem na íntegra, permanecendo 15 artigos. Aprovado no Comitê da
Universidade do Estado do Amazonas com o CAAE: 38965120.6.0000.5016.

É importante que a qualidade de vida seja mantida e que investimentos sejam realizados para
prover espaços e implementar estratégias que visem o bem estar físico e mental dos idosos.

Envelhecer em si requer muito mais do que fatores físicos e psicológicos, requer atenção e
cuidado da sociedade.

Nos tornamos sonhadores e construtores de nosso próprio futuro e para tal, as áreas
responsáveis na atenção ao idoso necessitam investir no favorecimento desse contexto.


