
Curso Online Preparatório
para o Cuidado com

o Indivíduo Idoso

Data: 27/04 a 04/06



AULA 02 | 29/04 | Envelhecimento Ativo, Quedas e Atenção ao Idoso
• Definição de envelhecimento ativo e exemplos práticos.
• Definição de quedas, fatores de risco e consequências.
• Uso de dispositivos auxiliares da marcha e sua prescrição.
• Como orientar em relação ao uso de calçados na população idosa.

AULA 03 | 04/05 | Fatores de Risco e Mobilidade Funcional Reduzida: prevenção e 
cuidados. 
• Fatores de risco com relação aos sistemas cardiovascular, metabólico e
respiratório.
• Fatores de risco com relação ao sistema nervoso central e periférico.
• Fatores de risco com relação ao sistema osteomioarticular.
• Síndrome da fragilidade do idoso.
• Síndrome do imobilismo no idoso.

AULA 04 | 06/05 | Atividades de Lazer e de Ocupação do Tempo Livre
• Atividades de lazer voltadas ao idoso desenvolvidas em entidades públicas e
privadas.
• Atividades de lazer voltadas ao idoso desenvolvidas em domicílio.
• Atividades de lazer voltadas ao idoso desenvolvidas com o cuidador.

AULA 05 | 11/05 | Equipe Multidisciplinar e Ética
• Profissionais que atuam na equipe multidisciplinar de cuidado em saúde do
Idoso.
• Necessidades de encaminhamento para os profissionais.
• Profissões de Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Nutricionista,
Farmacologista, Odontólogo, e Gerontólogo nos cuidados do idoso.
• Maus tratos e violência contra o idoso, autoridades responsáveis e leis de
proteção ao Idoso.
• Empatia pelo idoso e sua família, limites físicos e emocionais de desgaste
perante determinadas situações.

AULA 06 | 13/05 | Monitoramento do Estado de Saúde e Tecnologias Utilizadas no 
Cuidado do Idoso
• Tecnologias utilizadas há anos no cuidado e monitoramento da pessoa idosa.
• Novas tecnologias utilizadas no cuidado e monitoramento da pessoa idosa.
• A importância da inclusão digital na terceira idade.

AULA 07 | 18/05 | Medidas de Conforto e Higiene do idoso
• Acomodação do idoso.
• Mudança de decúbito e prevenção de lesão por pressão.
• Banho, higiene corporal e bucal.

AULA 08 | 20/05 | Alimentação e Cuidados com a Medicação
• Particularidades da nutrição de pessoas idosas.
• Métodos de administração de alimentos ao idoso.
• Hidratação e consequências/sintomas de desidratação no idoso.
• Cuidados com a administração de medicamentos.

AULA 09 | 25/05 | Medidas de Biossegurança
• Medidas de biossegurança em relação ao ambiente doméstico.
• Medidas de biossegurança em relação ao ambiente hospitalar.
• Medidas de biossegurança em relação ao ambiente residencial de idosos.

AULA 10 | 27/05 | Cuidados Paliativos, Finitude e Morte
• Patologias mais prevalentes no cuidado paliativo com o idoso.
• Consequências (idoso, família, sociedade).
• Cuidados paliativos: definição, desenvolvimento da área no Brasil, princípios,
instrumentos de avaliação, intervenção (abordagem interdisciplinar quanto a
metas e tratamento, alívio de sintomas, grupo de cuidadores).
• Exemplos de Instituições especializadas em câncer e cuidados paliativos
(ambiente, algoritmos de avaliação, elegibilidade e tratamento).

AULA 11 | 01/06 | Atendimento Emergencial e Hospitalização do Idoso
• Principais causas de emergências no idoso.
• Plano de ação em primeiros socorros (ressuscitação cardiopulmonar, transporte
de acidentados).
• Perfil de um idoso hospitalizado.
• Principais causas da Hospitalização.
• Consequências da Hospitalização (individual, sociedade).

AULA 12 | 04/06 | Políticas Públicas em Saúde, Direitos do Idoso e Limites de 
Atuação do Cuidador
• Políticas Públicas voltadas para o indivíduo idoso no Brasil.
• Tipos e formas de operacionalizar as Políticas Públicas propostas em outros
países com as do Brasil.
• Limites da atuação do cuidador no Brasil.

Curso Online Preparatório para
o Cuidado com o Indivíduo Idoso

O envelhecimento populacional atinge a maioria dos países ao redor do mundo
e, no Brasil, esse processo acontece de forma acelerada, sendo que a expectativa
é que em 2025 tenhamos uma população de 35 milhões de indivíduos idosos.
Nesse contexto, a preparação de pessoas para cuidar desses idosos é imperativa,
tanto para as atividades no ambiente familiar quanto para o desenvolvimento de
atividades profissionais nesse campo.

Introdução

Objetivo
O objetivo do curso é criar condições para capacitar pessoas a cuidarem de
indivíduos idosos de maneira tecnicamente correta e com comportamentos
responsáveis, tanto no exercício de atividades profissionais quanto no convívio
sociofamiliar.

Pessoas que têm como expectativa atuar no campo de Cuidadores de Idosos,
que já exercem este trabalho ou, ainda, indivíduos que possuem a necessidade
familiar de lidar cotidianamente com indivíduos idosos.

Público-alvo

O Curso Online Preparatório para o Cuidado com o Indivíduo Idosos possui carga
horária de 24 horas.

Carga Horária

Para melhor aproveitamento e organização dos alunos, as aulas terão duas horas
de duração e ocorrerão duas vezes por semana (terças e quintas), de 27/04/21 a
04/06/21, das 19h às 21h.

Divisão, Data e Horário do Curso

• Celular, tablet ou computador com acesso à internet.
• Escolaridade mínima: ensino fundamental completo.
• Idade mínima: 18 anos.

Pré-requisitos

Profa. Dra. Verena Carmelo

Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos (2005),
mestrado e doutorado na mesma Universidade pelo PPGFt (2015 e 2019).
Especialista em Fisioterapia em Traumato-Ortopedia pela Universidade Estadual
de Goiás e Especialização em Fisioterapia e Geriatria. Foi professora substituta do
curso de Gerontologia da UFSCar (2016 a 2017) e atualmente é professora
colaboradora do curso de Especialização em Fisioterapia em Gerontologia do
Centro Universitário Barão de Mauá.

Profa. Dra. Juliana Hotta Ansai

Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos,
mestrado e doutorado na mesma Universidade pelo PPGFt. É aprimorada em
fisioterapia na área de Geriatria e Gerontologia pelo Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo (HCFMESP-SP). Foi professora substituta do
Departamento de Gerontologia da UFSCar e da Especialização em Envelhecimento
e Saúde da Pessoa Idosa da UFSCar. Atualmente é professora adjunta do
Departamento de Gerontologia da UFSCar e líder do grupo de pesquisa do CNPq
“Abordagem Funcional e Multiprofissional em Gerontologia”.

Profa. Ma. Samira C. Deguirmendjian

Atualmente é professora titular da UNICEP em São Carlos atuando no Curso de
Enfermagem. Possui graduação em Enfermagem pela PUC-Campinas (2002),
doutoranda do programa de pós-graduação da UFSCar/PPGEnf (2020), mestrado
em Ciências da Saúde pela UFSCar/PPGEnf (2016), especialização em Gestão em
Enfermagem (2017) e especialização em Enfermagem para Atendimento Pré-
Hospitalar (2009). Membro da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do
Paciente do Núcleo São Carlos. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Gerenciamento e Informática em Enfermagem (NEPEGIEnf) da UFSCar e membro
do grupo de pesquisa da UNICEP. Atua na área de Enfermagem com ênfase em
Gerenciamento em Enfermagem, Urgência e Emergência e Simulação Digital.

Sobre as Professoras

AULA 01 | 27/04 | Epidemiologia e Fisiologia do Envelhecimento
• Aspectos demográficos do envelhecimento populacional e implicações
econômicas e epidemiológicas desse evento
• Anatomia e a fisiologia básicas do envelhecimento
• Teorias do envelhecimento
• Avaliação Geriátrica Ampla
• Anamnese e avaliação geral do idoso
• Definição de Atividade de vida diária

Programação das Aulas*



AULA 02 | 29/04 | Envelhecimento Ativo, Quedas e Atenção ao Idoso
• Definição de envelhecimento ativo e exemplos práticos.
• Definição de quedas, fatores de risco e consequências.
• Uso de dispositivos auxiliares da marcha e sua prescrição.
• Como orientar em relação ao uso de calçados na população idosa.

AULA 03 | 04/05 | Fatores de Risco e Mobilidade Funcional Reduzida: prevenção e 
cuidados. 
• Fatores de risco com relação aos sistemas cardiovascular, metabólico e 
respiratório.
• Fatores de risco com relação ao sistema nervoso central e periférico.
• Fatores de risco com relação ao sistema osteomioarticular.
• Síndrome da fragilidade do idoso.
• Síndrome do imobilismo no idoso.

AULA 04 | 06/05 | Atividades de Lazer e de Ocupação do Tempo Livre
• Atividades de lazer voltadas ao idoso desenvolvidas em entidades públicas e 
privadas.
• Atividades de lazer voltadas ao idoso desenvolvidas em domicílio.
• Atividades de lazer voltadas ao idoso desenvolvidas com o cuidador.

AULA 05 | 11/05 | Equipe Multidisciplinar e Ética
• Profissionais que atuam na equipe multidisciplinar de cuidado em saúde do 
Idoso.
• Necessidades de encaminhamento para os profissionais.
• Profissões de Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Nutricionista, 
Farmacologista, Odontólogo, e Gerontólogo nos cuidados do idoso.
• Maus tratos e violência contra o idoso, autoridades responsáveis e leis de 
proteção ao Idoso.
• Empatia pelo idoso e sua família, limites físicos e emocionais de desgaste 
perante determinadas situações.

AULA 06 | 13/05 | Monitoramento do Estado de Saúde e Tecnologias Utilizadas no 
Cuidado do Idoso
• Tecnologias utilizadas há anos no cuidado e monitoramento da pessoa idosa.
• Novas tecnologias utilizadas no cuidado e monitoramento da pessoa idosa.
• A importância da inclusão digital na terceira idade.
  
AULA 07 | 18/05 | Medidas de Conforto e Higiene do idoso
• Acomodação do idoso.
• Mudança de decúbito e prevenção de lesão por pressão.
• Banho, higiene corporal e bucal.
  
AULA 08 | 20/05 | Alimentação e Cuidados com a Medicação
• Particularidades da nutrição de pessoas idosas.
• Métodos de administração de alimentos ao idoso.
• Hidratação e consequências/sintomas de desidratação no idoso.
• Cuidados com a administração de medicamentos.
  
AULA 09 | 25/05 | Medidas de Biossegurança
• Medidas de biossegurança em relação ao ambiente doméstico.
• Medidas de biossegurança em relação ao ambiente hospitalar.
• Medidas de biossegurança em relação ao ambiente residencial de idosos.

AULA 10 | 27/05 | Cuidados Paliativos, Finitude e Morte
• Patologias mais prevalentes no cuidado paliativo com o idoso.
• Consequências (idoso, família, sociedade).
• Cuidados paliativos: definição, desenvolvimento da área no Brasil, princípios, 
instrumentos de avaliação, intervenção (abordagem interdisciplinar quanto a 
metas e tratamento, alívio de sintomas, grupo de cuidadores).
• Exemplos de Instituições especializadas em câncer e cuidados paliativos 
(ambiente, algoritmos de avaliação, elegibilidade e tratamento).
  
AULA 11 | 01/06 | Atendimento Emergencial e Hospitalização do Idoso
• Principais causas de emergências no idoso.
• Plano de ação em primeiros socorros (ressuscitação cardiopulmonar, transporte 
de acidentados).
• Perfil de um idoso hospitalizado.
• Principais causas da Hospitalização.
• Consequências da Hospitalização (individual, sociedade).
  
AULA 12 | 04/06 | Políticas Públicas em Saúde, Direitos do Idoso e Limites de 
Atuação do Cuidador
• Políticas Públicas voltadas para o indivíduo idoso no Brasil.
• Tipos e formas de operacionalizar as Políticas Públicas propostas em outros 
países com as do Brasil.
• Limites da atuação do cuidador no Brasil.

Não perca tempo! Adquira seu curso agora mesmo.

Curso Online Preparatório para
o Cuidado com o Indivíduo Idoso

Realização do curso vinculada a uma quantidade mínima de inscritos. Caso isso
não ocorra até 26/04/21, o valor da compra será devolvido na íntegra para o
inscrito.

Importante

Prof. Dr. José Rubens Rebelatto

Professor do Departamento de Fisioterapia da UFSCar com pós-doutoramento em
Fisioterapia Geriátrica pela Universidade de Salamanca na Espanha, com vários
artigos científicos e livros publicados na área de Fisioterapia e de Envelhecimento
Humano.

Sobre o Coordenador

Boleto ou em até 12x no cartão de crédito.

Público Geral

R$339,90
à vista ou parcelado

Investimento

Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe por Whatsapp
ou e-mail!

Rua Passeio dos Ipês, nº 350

Ed. Tríade | Torre Nova York | sala 801

São Carlos/SP | (16) 3376-3221

(16) 99769.6344

contato@allevanteducacao.com.br

https://allevanteducacao.com.br

» QUERO GARANTIR MINHA VAGA

https://allevanteducacao.com.br/cursos/curso-online-preparatorio-para-o-cuidado-com-o-individuo-idoso/

