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RESUMO

Introdução: O referido trabalho foi realizado em uma unidade de desenvolvimento de ações socioeducativas e de conivência, Centro de Orientação
Sócio Educativa (COSE), da Diretoria de Proteção Social Básica e Subsecretaria de Assistência Social, na região administrativa da Ceilândia/DF, com
idosos de 56 a 94 anos. A referida unidade do COSE se encontra próxima da Universidade de Brasília, campus Ceilândia, sendo referência dos idosos
da região.

Objetivo: Identificar necessidades no grupo de idosas no COSE, em Ceilândia, através da troca de saberes, desenvolvendo parcerias com a instituição
para a elaboração de intervenções juntamente com os grupos sociais da localidade.

Método: O método utilizado foi o pesquisa-ação, que é fundamentado no processo de troca de saberes entre os estudantes da Universidade de Brasília
– Campus Ceilândia, e o grupo de idosas do COSE de Ceilândia, para identificar as necessidades dos idosos, e solucionar as necessidades validadas no
processo, além disto, é uma estratégia como auxilio na socialização do idoso no coletivo social, condicionando a pesquisa a uma abordagem
socioambiental. Ao longo dessa pesquisa-ação foram levantadas questões referentes a concepção de saúde e de doença e sobre o estilo de vida que
esses idosos possuíam, além da busca por uma maior compreensão sobre a relação existente entre idosos e funcionários, a qual envolve todo universo
da instituição e que pode mostrar-se um grande aliado no desenvolvimento da Promoção da Saúde.

Resultado: Foram levantadas diversas demandas, desde tecnologias duras, como medicamentos e exames, até tecnologias leves, como cuidado,
atenção e relações. Em conjunto foram selecionadas três demandas para que tentássemos em conjunto solucioná-la, resultando em uma
confraternização, com música e alimentos levados pelo grupo de idosos, um passeio ao clube do Parque Nacional de Brasília, Água Mineral, em
parceria com Grupo gestor do COSE, e um bingo. Os eventos em questão possibilitaram socialização, diversão, interferindo diretamente na saúde do
grupo em questão.

Conclusões: As atividades de socialização se revelaram positivas no processo de socialização. Diante dos aspectos apresentados, percebe-se a
importância de atividades de promoção da saúde, realizadas de forma intersetorial, entre saúde, educação e assistência social, visando inclusão social
dos idosos e sua contribuição na qualidade de vida, evitando o adoecimento dessa população.
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