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Introdução: A Liga acadêmica de Geriatria e Gerontologia do Amazonas foi fundada

em 2014, visando o ensino, pesquisa e extensão no campo do envelhecimento. A avaliação
Geriátrica Ampla é complexa e multidimensional sendo de grande importância que os
acadêmicos da área da saúde saibam como executa-la. Objetivos: Este estudo tem como
objetivo relatar a experiência de acadêmicos na aplicação de testes de triagem de idosos
vulneráveis. Material e Métodos: Trata-se de um relato de experiência vivenciado pelos
acadêmicos da área da saúde em um mutirão de idosos desenvolvido pela Liga Acadêmica em
conjunto com a Pastoral da Saúde na Cidade de Manaus, com Palestra e aplicação de Escalas
de Funcionalidade e o índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20 (IVCF-20),
Resultados e Discursão: A atividade contou com a presença de 1 médica geriatra, preceptora
da liga, 9 ligantes dos cursos de medicina, odontologia e enfermagem. Ao todo 13 idosos
foram atendimento, sendo 6 idosos classificados com risco baixo de fragilidade, 3 com risco
moderado e 4 com alto risco conforme o (IVCF-20). A atividade exigiu grande
responsabilidade e trabalhou de forma efetiva a diversas ferramentas disponíveis para o
atendimento integral da pessoa idosa, oferecendo a oportunidade de experiências não
tradicionais de ensino que são de grande crescimento dentro da formação de um profissional
da Saúde. Conclusão: Conclui-se que a participação da atividade e o primeiro contato dos
ligantes com a pessoa idosa foi enriquecedora pois disponibilizou uma experiência que muitos
ainda não haviam vivenciado dentro da sua formação, além da possibilidade de aprender na
prática as diversas ferramentas para oferecer um atendimento integral, formando assim,
profissionais mais empáticos e capacitados para atender essa população no futuro.
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