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A PREVENÇÃO DE AGRAVOS À SAÚDE DO IDOSO COM SUA 
INSERÇÃO NO ESPAÇO ACADÊMICO

O Estatuto do Idoso estabelece que o idoso tem direito à educação, respeitando a
peculiar condição de sua idade. Neste contexto, o Instituto Ânima criou a
Universidade Aberta e a Escola da Maturidade que são ações de educação em
saúde focadas na inserção da pessoa idosa no espaço acadêmico. Os cursos são
ministrados por professores da instituição através do WhatsApp promovendo a
educação continuada e contribuindo para a prevenção de agravos à saúde destes
indivíduos durante a pandemia.
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Dos trabalhos desenvolvidos com os idosos encontram-se: 

Relatar a experiência do curso de Prevenção de Acidentes Domésticos.

Relato de experiência realizado com idosos de 60 anos ou mais, de forma
remota, com encontros síncronos e através do aplicativo WhatsApp com a
duração de três semanas. O curso é ministrado por uma enfermeira docente da
instituição e uma bolsista do curso de graduação em enfermagem. Os conteúdos
são enviados aos idosos desde o primeiro dia por um grupo de WhatsApp criado
pela instituição com idosos inscritos previamente pelo telefone ou o formulário
institucional.

Um novo olhar é fundamental em relação à atenção ao idoso, a família tem um papel
importante no que se refere ao cuidado, porém é necessário considerar as particularidades
do idoso e investir em estratégias educacionais para a promoção da saúde e prevenção de
agravos preservando a autonomia baseado em suas necessidades físicas e biológicas.

Estímulo ao banho 
de sol diário, 

cartilhas dinâmicas, 
estratégias gráficas;

Vídeos explicativos 
com exercícios 

funcionais de baixo 
custo, conferência 
dos sapatos com a 
finalidade de evitar 

quedas;

Encontros 
síncronos 

semanais por 
meio do Google 

Meet.

A troca de saberes com experiências dos alunos é instigada por docente e bolsista a cada
encontro. Vale ressaltar que a queda é o acidente doméstico mais referido pelos idosos
que já participaram do curso na Escola da Maturidade


