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Um pouco sobre Sobral..

Fonte: Youtube. Canal: Wellington Macedo.



O(s) primeiro(s) olhar(es) sobre os 
envelher(seres)…

Os idosos representam  12,6% da 
população brasileira. Em Sobral-Ce 
esta população equivale a 8,8% dos 
188.233 habitantes. Fonte: IBGE.

Os beneficiários idosos da carteira Unimed 
Sobral corresponde a 1.000 idosos.



O PROJETO



O(s) desejo(s) de/do fazer diferente! 

Objetivo Geral 
Ofertar aos beneficiários idosos da carteira 
Unimed Sobral um serviço de promoção à saúde e 
prevenção de doenças

Objetivos Específicos 
- Tornar o envelhecimento dos beneficiários idosos 
mais ativo e saudável ;
- Fortalecer a autoestima, a autonomia e a 
socialização; 
- Facilitar o fortalecimento do vínculo familiar; 
- Desenvolver na Cooperativa um cuidado ao idoso 
de modo integral em todos os serviços; 
- Reduzir o número de internações; 
- Melhorar os escores nos instrumentos de 
avaliação Questionário de Qualidade de Vida SF-36 
e Escala de Depressão Geriátrica- EGD.



O processo, a construção e a tessitura do fazer! 

• Levantamento da população idosa através do 

Sistema de Informação na Gestão de Plano de 

Saúde – SABIUS;

• O projeto foi dividido em quatro eixos 

temáticos distribuídos durante o período de 

um ano: 1- Socialização, Autonomia e 

Comunicação, 2- Mobilidade, Equilíbrio e 

Atividades da Vida Diária –AVD’s, 3- Funções 

Mentais e 4- Autocuidado, Autoestima e 

Identidade.



• O projeto é composto das seguintes atividades e fases:

- Inscrição;

- Anamnese;

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;

- Avaliação e acompanhamento pela equipe multidisciplinar;

- Grupo de convivência com hidroginástica , aula de dança  e 

acompanhamento telefônico semanal.
- Dez minicursos de saúde anuais;

- Eventos comemorativos (de acordo com o calendário da Organização Mundial 

de Saúde);

O processo, a construção e a tessitura do fazer! 



O processo, a construção e a tessitura do fazer!



Os achados e as descobertas 



DE BEM COM A VIDA... É BEM assim...

Cerca de 500 idosos já 
passaram pelo Programa 
de Bem com a Vida.



DE BEM COM A VIDA... É BEM assim...



Conquistando

Espaços



Conquistando

Espaços



Limitações transformando-

se em possibilidades Melhora na autoestima



Oficina con-TATO



Oficina “Entre fios e 

agulhas: tecendo 

histórias”



Oficina “Entre fios e agulhas: tecendo 

histórias”



Ex-posição

EnvelheSENDO



Dr. Darival
Bringel

Presidente Unimed Ceará

Dr. Carlos 
Arcanjo

Presidente Unimed Sobral



“ Nada é eterno, mas 
se for cuidado, dura 

bem mais” 
(Autor desconhecido)



Alita Silva Ribeiro Arcanjo 

email: alitaarcanjo@unimedsobral.com.br
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