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Introdução: As atividades lúdicas ou atividades recreativas são métodos a serem
utilizados para estimular o prazer, e proporcionar maior interatividade em grupos, além
de obter a diversão. Estas atividades possuem inúmeros efeitos benéficos na vida da
população, principalmente referindo-se aos idosos institucionalizados, onde na maior
parte deles se sentem abandonados e angustiados. Elas proporcionam maior
afetividade entre os demais idosos e funcionários, garantindo assim a confiança dentro
do lar, diminuem angústias, ansiedades, nervosismos, além de auxiliar no
fortalecimento das funções cognitivas dos idosos.
 Objetivo: Relatar a experiência vivida por um acadêmico de enfermagem nas
atividades lúdicas e recreativas realizadas no projeto de extensão: Enfermagem
Assistindo Pessoas Idosas. Metodologia: Este trabalho trata-se em um relato de
experiência que descreve aspectos vivenciados pelo autor, na oportunidade de
participar do projeto de extensão sob um olhar qualitativo.
O relato de experiência é uma ferramenta da pesquisa descritiva que apresenta uma
reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que abordam uma situação
vivenciada no âmbito profissional de interesse da comunidade científica.
As Atividades tiveram início após realizadas reuniões com os discentes da extensão e o
coordenador, para garantir total eficácia no desenvolvimento das atividades lúdicas
com os idosos, e para descartar que as atividades fossem repetidas. Resultados: Foram
realizadas as atividades lúdicas e recreativas uma vez na semana durante 6 semanas
onde os alunos incluíram várias brincadeiras e atividades de desenhos, colagem e
pinturas, música e dança, jogos de memória e adivinhação. Isso proporcionou uma
maior socialização e interação entre os idosos, ajudando na concentração, raciocínio,
movimentação e mais importante a diversão e o riso. Assim, os discentes identificaram
que as atividades lúdicas tornaram os idosos mais confiantes, melhorou a autoestima, a
função cognitiva, e proporcionou alegria, satisfação e maior interação entre paciente,
alunos e funcionários.  Conclusão: No decorrer das atividades foi observada a
satisfação e alegria em cada um dos idosos que interagiram com os acadêmicos. As
atividades despertaram afeto e carinho, nos idosos e funcionários do lar, além de
promover o bem-estar.
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