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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

AÇÕES DA LIGA ACADÊMICA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA À 

POPULAÇÃO IDOSA DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 

 

Kamila Moreira (kamilady2013@gmail.com)1 

Emerson Carneiro Souza Filho (emersonsouza23122000@gmail.com)2 

Caroline Gonçalves Pustiglione Campos (carolgonc@hotmail.com3 

Jacy Aurelia Vieira de Sousa (jacy.sousa@gmail.com)4 

Resumo: As Ligas Acadêmicas trabalham no tripé de Ensino, Pesquisa e Extensão a fim de promover 

conhecimento aos acadêmicos e divulgando informações de promoção da saúde para os idosos. O objetivo deste 

estudo foi relatar as ações desenvolvidas para as idosas de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) no município de Ponta Grossa, Paraná, no ano de 2019. Foi desenvolvido pelos acadêmicos da Liga de 

Geriatria e Gerontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (LAGG), uma tarde com trinta e duas idosas 

de uma ILPI trazendo a elas estação de beleza, jogos e músicas dividido em estações a fim de estimular a função 

motora, cognitiva e de interação social além de doar produtos de higiene e beleza. Houve a participação de todas 

as residentes nas atividades, porém grande parte delas obteve interesse na estação de beleza e as idosas que não 

estavam nas estações, interagiram com os acadêmicos contando suas histórias de vida. Considera-se que a 
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contribuição da LAGG viabiliza aos acadêmicos um aprofundamento sobre os conteúdos de geriatria e 

gerontologia, auxiliando na formação profissional além de atuar na comunidade a promoção da saúde para os 

idosos e promover a integração da população idosa com os acadêmicos.  

Palavras-chave: Saúde do idoso. Ensino. Promoção da Saúde. Relações Comunidade-Instituição. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (LAGG-UEPG). 

PROJETOS VINCULADOS 

Atuação multidisciplinar dos acadêmicos e das docentes nas atividades da LAGG, 

voltados à saúde do idoso. 

PÚBLICO-ALVO  

Tem como foco realizar ações voltadas à população idosa e seus cuidadores formais 

ou informais. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Abrange a região dos Campos Gerais, no Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas são realizadas em diversos campos, com foco inicial em 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Os encontros dos discentes e docentes 

são realizados na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

JUSTIFICATIVA 

As ligas acadêmicas realizam ações de diversos enfoques como ações de saúde, 

pesquisa e extensão universitária a fim de promover o conhecimento e a prática das atividades 

realizadas na comunidade, o que auxilia no currículo tradicional dos acadêmicos nos quais, 

algumas áreas específicas não são oferecidas em algumas instituições (FERREIRA et al., 

2016).  
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A primeira liga acadêmica brasileira foi a Liga de Combate à Sífilis, criada em 1920, 

na Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo (QUEIROZ, 2014). Seguidamente, 

com a Constituição de 1988 e as reformas curriculares ocorridas durante a década de 1990, as 

ligas começaram a se expandir (FILHO, 2011). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG, 2014), 

ainda nos dias de hoje, são poucas as instituições de ensino superior que ensinam de forma 

ampla os conteúdos relacionados à saúde do idoso e mesmo quando aplicam os conteúdos, as 

disciplinas têm cargas horárias insuficientes o que pode ser um problema na formação do 

acadêmico. 

Diante disso, as “Ligas Acadêmicas de Geriatria e Gerontologia” (LAGG) tem 

como objetivo ampliar os conteúdos e obter um aprofundamento sobre a saúde do idoso 

envolvendo os acadêmicos, docentes e até mesmo os profissionais, seja da área da saúde ou de 

outras áreas (SBGG, 2014). Uma Liga Acadêmica é baseada no tripé de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e, falando especificamente em geriatria e gerontologia, as atividades são 

desenvolvidas com o intuito de pesquisar sobre os impactos que geram na vida física, social e 

biopsicossocial do idoso, as ações a serem desenvolvidas em campos externos com este grupo 

na comunidade e encontros com os membros da liga e demais participantes para absorver 

conhecimentos sobre várias temáticas da geriatria e gerontologia em formas de palestras, 

dinâmicas e  rodas de conversa. 

A Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa foi desenvolvida em 2019 e tem como pretexto a atuação dos acadêmicos ligantes nas 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão com foco na saúde do idoso, sendo realizados 

encontros mensais para discutir temas relacionados à geriatria e gerontologia, executar 

atividades para a população idosa a fim de estimular a função cognitiva e motivar os idosos 

com o propósito de melhorar as suas interações sociais. Além disso, os acadêmicos tem a 

oportunidade de se aprofundar nos temas direcionados a geriatria e gerontologia, que constam 

na grade curricular do curso de enfermagem. Alguns membros da LAGG são acadêmicos do 

curso de medicina e, na grade curricular deles, há a falta da disciplina de geriatria e com a 

liga, eles obtêm um aproveitamento das temáticas abordadas e contato direto com a área. 
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OBJETIVOS 

Relatar as ações desenvolvidas para as idosas de uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) no município de Ponta Grossa, Paraná, no ano de 2019. 

METODOLOGIA 

Uma das ações realizadas pela liga foi uma tarde interativa com as idosas residentes de 

uma ILPI na região de Ponta Grossa. Inicialmente, as atividades para as idosas foram 

planejadas por dois acadêmicos do curso de enfermagem, uma acadêmica ficou responsável 

por construir um folder da divulgação do evento e os demais membros da liga auxiliaram na 

divulgação da ação e arrecadação do materiais para as atividades, com a supervisão da 

professora coordenadora da LAGG.  

Além da elaboração das atividades, a LAGG também arrecadou produtos de higiene 

pessoal, sabão em pó, sabonete e produtos de beleza como esmalte e bijuterias. Houve a 

participação de trinta e duas idosas residentes na ILPI e acadêmicos do curso de enfermagem 

e medicina da UEPG juntamente com as discentes supervisora. As dinâmicas foram divididas 

em estações como uma de beleza para maquiagem, cabelos e unhas e uma estação de jogos 

lúdicos como foi feito o boliche. Ao passo que as idosas estavam em cada estação, tocava 

algumas músicas antigas e danças para estimular a função cognitiva e a coordenação motora 

das idosas acompanhada de conversas com as residentes. A participação dos acadêmicos foi 

tanto de quem é membro da LAGG como quem não é membro da LAGG e foi disponibilizado 

certificado de participação para todos. 

RESULTADOS 

Durante as dinâmicas realizadas, observou-se que houve a participação de todas as 

idosas nas atividades, mas a maior parte delas tiveram interesse em participar da estação de 

beleza, pois não eram todos os dias em que havia esse tipo de ação de cuidados com o rosto, 

cabelos e unhas. Houve satisfação por parte das residentes porque elas tinham a liberdade de 

escolher o modo como queriam arrumar os cabelos, que cor de esmalte usar e o tipo de 

maquiagem que fosse feito. Uma das idosas até comentou a seguinte frase: “É bom ficar mais 

bonita de vez em quando porque não se arrumo todos os dias”. 
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Poucas idosas ficaram na estação de jogos, de boliche, e o jogo teve uma duração 

curta de tempo por escolha das mesmas, porém por parte delas houve interação no jogo com 

os ligantes presentes. A elaboração do boliche objetivou o estímulo ao desempenho motor e 

cognitivo, além de ser um jogo viável para a maioria, devido a sua simplicidade. As demais 

residentes que não estavam em nenhuma estação ficaram ouvindo as músicas antigas, algumas 

até cantaram ou dançaram e outras ficaram conversando com os acadêmicos sobre as suas 

histórias de vida. Foi uma atividade significativa para os acadêmicos que se dividiram na 

estação que tinham mais afinidade, o que promoveu o contato e a aproximação com as idosas, 

sendo desenvolvida a interação social de ambos e, ao mesmo tempo, significativo para as 

idosas que tiveram um dia diferenciado. 

Figura 1 – Atividades desenvolvidas para as idosas  

 

Legenda: Acadêmicos arrumando os cabelos, fazendo maquiagem e pintando as unhas das idosas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que a tarde com as idosas proporcionou aos acadêmicos o maior contato 

e aproximação com elas, aos estudantes do curso de enfermagem que já conhecem o local, por 

intermédio dos estágios curriculares e aos estudantes do curso de medicina que nunca haviam 

visitado a instituição. A ação extensionista resultou no ganho de confiança, interação social e 

aumento da auto estima nas residentes, visto que o tipo de atividade em que elas participaram, 

foi um diferencial na vida delas pelo fato de não ocorrer sempre na ILPI e diante disso, gerou 
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discussão para as futuras ações em 2020 para a comunidade porém, devido à pandemia do 

novo corona vírus, as ações em campo foram suspensas e a liga se propôs a novos desafios 

para continuar atuando na saúde do idoso por meio remoto.  

A contribuição da LAGG viabiliza aos acadêmicos uma visão mais ampla e 

aprofundada sobre os conteúdos de geriatria e gerontologia, melhorando na formação 

profissional através de pesquisas e palestras que a liga oferece além de favorecer à 

comunidade a transmissão de informações para a promoção da saúde para os idosos e 

promover a integração da população idosa com os acadêmicos.  
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