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PROGRAMA 60+: EXPERIÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA EM LONGEVIDADE NO 

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GOIÁS-BRASIL

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

CONCLUSÃO

A população sênior é a que mais cresce no Brasil e no mundo e o desafio é garantir

uma longevidade com excelente, qualidade de vida, manutenção da autonomia e

independência. O Programa 60+ foi criado em 2014, alicerçado em dois grandes

projetos, um na esfera municipal (Vida Ativa) e outro federal (Vida Saudável). As

estratégias do programa abordam a atenção primária, envolvendo todos os aspectos da

saúde humana: física, mental, emocional, espiritual e social.

O objetivo foi garantir o direito de acesso ao lazer e a saúde de acordo com o marco

legal da Política Nacional Pessoa Idosa.

As atividades contemplaram quarenta seniores por turma em média, com quatro

encontros semanais, duração de 3 horas cada sessão. As intervenções seguem uma

abordagem ampla, baseadas na ciência, arte, cultura e filosofia, por meio de

práticas corporais globais e localizadas, sob supervisão de uma profissional de

educação física/gerontóloga/arteterapeuta e profissionais de fisioterapia.

Concluiu-se que com a realização de atividades regulares multivariadas e as

abordagens preventivas da saúde da pessoa idosa é assegurar o seu direito de acesso

ao cuidado à saúde integral e um envelhecimento ativo..
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RESULTADOS

O método seguiu um modelo qualitativo-descritivo e seu desenvolvimento é alinhado

às políticas públicas municipais com foco à comunidade sênior da cidade de Goiânia,

capital do estado de Goiás, gerenciado pela Agência de Turismo Eventos e Lazer –

AGETUL, incluindo pessoas acima de 50 anos no aspecto preventivo e conscientização

da transição natural das fases da vida. As intervenções foram presenciais, com ações

coletivas e olhar individualizado, contudo, durante a pandemia da COVID-19, buscou-

se alternativas de continuidade de forma remota, via internet, por meio de uma

plataforma digital.

Os resultados qualitativos, totalizando 1.920 atendimentos por mês, gerando

benefícios que puderam ser verificados pela receptividade e adesão das idosas às

ações, por meio da prescrição de atividades com abordagem gerontológica,

desenvolvendo o lazer, as práticas corporais e os estímulos cognitivos, promovendo

a saúde do público alvo, proporcionando uma senescência harmoniosa, com

mudança do olhar para a vida, no enfrentamento das dificuldades e limitações

cotidianas, aumento da autoestima, melhora da capacidade física nas atividades da

vida diária e melhoria nas relações familiares e sociais.


