
Dez anos do Grupo Renascer 
 
 Há dez anos o Grupo Renascer da terceira idade na UBS Silmarya na Zona Norte da 
cidade de São Paulo vem ajudando e contribuindo para a qualidade de vida de pessoas da 
comunidade e da própria Unidade com reuniões semanais e espaço para as pessoas 
terem voz e expressarem seus sonhos, dúvidas e medos; construindo assim, uma rede de 
qualidade de vida na divisão de seu cotidiano sem preconceitos. 
 
15) Promoção da Saúde e Idoso 
Qual foi a experiência desenvolvida? Sobre o que foi?:  
O Grupo Renascer nasceu da iniciativa dos profissionais da Unidade Básica da Saúde 
Silmarya Rejane Marcolino de Souza em 28 de agosto de 2002 com o objetivo de reunir as 
pessoas da terceira idade numa lógica da não cobrança, mas sim da promoção e 
estimulação da auto estima. Acontece com a participação de vários funcionários em 
momentos específicos e tem a Auxiliar de Enfermagem da Unidade a ancoragem do 
projeto. 

Como funciona(ou) a experiência?:  
Os encontros acontecem semanalmente, nas manhas de sexta-feira e passeios mensais. 
Os passeios são planejados, identificados e escolhidos conjuntamente no intuito de que 
cada pessoa possa realiza-lo sozinho em outro momento quando não se está no grupo, 
assim as pessoas ganham dependência familiar e de acompanhante e podem nos seus 
momentos livres e de lazer, fazer atividades aprendidas no grupo. Não se fala em doenças 
ou seus condicionantes no grupo. A forma de trabalhar direciona as pessoas a se 
cuidarem para poderem participar das atividades. Como diz a Auxiliar de Enfermagem da 
Unidade não é um grupo do "tem que", mas sim "eu me cuido". 

Desafios para o desenvolvimento:  
Um dos grandes desafios na cidade grande, que oferece pouco acesso é como incluir na 
mobilidade pública os idosos. 

Quais as novidades?:  
Através dos passeios auto realizáveis trabalha-se a independência, a cooperação, 
responsabilização e processos em saúde mental. 

 

 

Autores da experiência  

Nome Categoria 
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