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•Demonstrar consciência crítica frente aos problemas que acometem o idoso em todos os seus aspectos, não só o clinico,
desmistificando padrões culturais estabelecidos e possibilitando uma abordagem holística ao idoso; •Demonstrar postura
ética e respeitosa no convívio com pacientes, colegas e equipe multidisciplinar; •Agir de forma a permitir o aprendizado
colaborativo e zelar pelo relacionamento interpessoal.

Atitudes

•Rastrear as condições que ocorrem comumente no envelhecimento que determinam ou não doenças específicas com
risco de incapacidade ou perda de autonomia.
•Observar e reconhecer doenças que imitam o processo usual do envelhecimento, com risco de passarem despercebidas
na consulta do indivíduo idoso;
•Traçar o perfil clínico do idoso através da avaliação multidimensional, considerando suas especificidades clínicas e sociais,
determinando a forma ideal de intervenção.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

•Conhecimentos acerca da abordagem específica para idosos e sua aplicabilidade.
•Conhecer as alterações fisiológicas características do envelhecimento;
•Entender como se faz o encaminhamento para serviços especializados do idoso com patologias que extrapolem a
capacidade de atendimento.
•Conhecer e compreender a dinâmica do trabalho multidisciplinar no atendimento ao idoso;
•Conhecer o programa de prevenção em saúde do idoso.
•Reconhecer doenças que imitam o processo usual do envelhecimento, com risco de passarem despercebidas na consulta
do indivíduo idoso.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Estudo e vivência em áreas específicas da prática clínica relevantes para a formação generalista. Investiga clinicamente as
doenças ocupacionais. e acidentes relacionados ao trabalho, legislação trabalhista e previdenciária. Prevenção de
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e concessão de benefícios previdenciários. Epidemiologia e clínica de
doenças prevalentes em idosos, e principais intervenções, considerando a análise de custo X benefício para o paciente e a
sociedade. Prevenção e promoção de saúde. Padrões de eficácia e segurança das intervenções farmacológicas e não
farmacológicas. Estudo da propedêutica aplicada em oftalmologia e as principais e mais frequentes doenças oculares.
Aborda noções de urgência e prevenção da cegueira.
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Semestre Nome do Componente Curricular

Núcleo/Módulo/EixoCarga Horária Semestral
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Conteúdo Programatico
Apresentação do estágio
Conceitos Gerais em Geriatria- aula
Demência e Avaliação Cognitiva - aula
Avaliação de pacientes
I´s Geriatricos - aula
Discussão de paciente
Ambulatório Geral e Avaliação Cognitiva
Depressão e Delirium – aula
Avaliação de pacientes
Discussão de paciente
Avaliação de pacientes
Discussão de pacientes
Ambulatório Geral e de Avaliação Cognitiva

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
O componente curricular SAI II é composto pelos módulos:
Clinica Médica Hospitalar (HEOM)- peso 50
Geriatria - peso 10
Dermatologia - peso 25
Medicina Ocupacional - peso 15 Geriatria:
Aulas expositivo-participativas;
Aulas práticas - Visitas à enfermarias com discussão de casos clínicos, utilizando a problematização e a investigação
científica para resolução de problemas.

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
A avaliação será realizada de forma processual, visando o acompanhamento através de instrumentos que possibilitem a
observação de aspectos qualitativos e quantitativos.
•Reflexão dialogada e construções sobre a proposta a ser vivenciada e compreendida. •Pontualidade, assiduidade,
execução de tarefas programadas, relações interpessoais.
•Desempenho do aluno na apresentação de casos clínicos.
•Prova no final do curso.
Avaliações:
Discussão de casos clínicos de geriatria - peso 4,0
Prova teórica - peso 6,0 (ao final do rodízio)

Recursos
•Sala de aula informatizada
•Datashow

Referências Básicas
CARVALHO FILHO, Eurico Thomaz De; PAPALÉO NETTO, Matheus. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. 2 ed. São
Paulo: Atheneu, 2006.
FREITAS, Elizabete Viana De. Tratado de geriatria e gerontologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
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Referências Complementares
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Editora, 1999.
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