I CONGRESSO DE SAÚDE DO OESTE PAULISTA
141. LIGA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA FAMERP – LGG
Nathália H T Cação¹; Ana C L Held¹; Márcia H Yamazumi¹; Pedro H Cação¹; Amanda
Vanzella¹; João C Cação²
¹Coordenador Discente, Acadêmico do Curso de Medicina da FAMERP; ²Coordenador
Docente, Médico Geriatra
Introdução: Em quase todos os países, a proporção de pessoas acima de 60 anos está
crescendo mais rápido do que qualquer outra faixa etária, como resultado tanto do aumento
da expectativa de vida como do declínio das taxas de fertilidade. Este envelhecimento da
população pode ser visto como uma história de sucesso das políticas de saúde pública, mas
também é um desafio para a sociedade se adaptar, de modo a maximizar a sua saúde e
capacidade funcional, bem como sua participação social. (OMS / 2011) Objetivo: A LGG
tem como objetivo aproximar os acadêmicos de enfermagem e medicina do trabalho
realizado pelos profissionais de saúde que atendem a população idosa, de modo a trazê-los
compreender as necessidades específicas tanto da população idosa como da própria
população em geral, cuidadora e que irá envelhecer. Com o intuito de melhorar a qualidade
de atendimento destes pacientes, para que se aumente a qualidade de vida e a prevenção de
doenças crônico-degenerativas. Métodos: Através das atividades de ensino, a Liga busca
aumentar o conhecimento de seus participantes a respeito de assuntos relacionados à
geriatria. Através de profissionais das mais diversas áreas, contribuímos para melhorar o
embasamento teórico dos acadêmicos e instigamos o interesse a respeito do tema; Dentro
das atividades de extensão, o principal objetivo é aproximar os membros da Liga da
realidade dos idosos e dos cuidadores; A proposta de pesquisa da Liga é realizar a
aplicação de questionários sobre demência e avaliação funcional do idoso em duas
instituições de permanência com recursos e modelos de atuação diferentes. Após a análise
dos dados, serão feitas popostas de intervenção e sugestões para melhoria nos
estabelecimentos. Resultados: Por meio de um número considerável de membros, alunos
da medicina e da enfermagem, residentes em geriatria e docentes temos alcançado de
maneira satisfatória os objetivos propostos inicialmente, seja no âmbito de ensino, seja na
pesquisa ou extensão.
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