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INTRODUÇÃO

A compreensão das diversas facetas do envelhecimento e a lógica da

funcionalidade do idoso guiando as condutas clínicas tem sido um

desafio para as instituições especializadas na atenção ao idoso.

O AME Idoso Sudeste é um ambulatório de atendimento de idosos, de

nível secundário, que tem especialidades médicas geriátricas e não

geriátricas, especialidades não médicas, exames subsidiários e núcleo

de convivência.

A capacitação da equipe assistencial em atendimento ao idoso é

fundamental para a qualidade do serviço.

MÉTODO

Elaborado curso, sob o formato online (google forms).

Conteúdo: alterações próprias do envelhecimento e risco iatrogênico

Avaliação: pré e pós capacitação (20 questões de múltipla escolha) e

avaliação da percepção dos médicos sobre a qualidade do material e da

utilidade do curso para a prática clínica (escala de Likert; -2 muito ruim a

+ 2 muito bom).

REFERÊNCIAS

Freitas EV, Py L. Tratado de geriatria e gerontologia 4 ed., Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2016 

OBJETIVO

Formular um curso para que os médicos não geriatras, tenham noções

básicas sobre o envelhecimento nos aspectos fisiológicos e patológicos

que possam ajudar a tomar decisões coerentes na prática clínica.

RESULTADOS

Foram avaliados 16 médicos não geriatras, sendo que todos

responderam o pré-teste, com média de 10,43 acertos (variando de 18

a 8 acertos). Após a aplicação do material didático, foi realizado o teste

pós capacitação para os mesmos médicos, sendo que 11 responderam,

com média de acertos de 17,45 (variando de 15 a 19 acertos). A

avaliação da percepção do médico foi respondida por 11 profissionais e

mostrou que 10 (91%) acharam o conteúdo muito bom e bom, 1 (9%)

razoável e 0 muito ruim e ruim; em relação a utilidade para a prática

clínica, 9 (82%) acharam que o curso foi muito bom/ bom, 2 (18%)

acharam que o conteúdo foi razoável e 0 muito ruim e ruim.

CONCLUSÃO
A estratégia de capacitação usando recurso do ambiente virtual mostrou-se prática e eficaz, tendo grande aplicabilidade para médicos não geriatras
que atendem os idosos com suas demandas específicas.
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PONTUAÇÃO NO TESTE PRÉ E PÓS CAPACITAÇÃO

PRÉ CAPACITAÇÃO média=10,4 PÓS CAPACITAÇÃO média=17,5
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