MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS JOINVILLE
COORDENADORIA DE REGISTRO ACADÊMICO

EMENTAS DAS UNIDADES CURRICULARES
Nome do Curso:

FIC em Especialização Técnica em Saúde do Idoso

Eixo Tecnológico:

Saúde e Meio Ambiente

Estrutura Curricular:

2017/2

Aprovação do Curso: Resolução de criação CONSUP nº 30, de 23 de setembro de
2015 e Resolução COLEGIADO nº 04, de 11 de abril de 2017.
1ª FASE
UC:

FORMAÇÃO BÁSICA DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO

CH:

40 h/a

Pré-requisitos:

Não há

Competências:
Conhecer e reconhecer como o processo de envelhecimento humano ocorre, nos diversos aspectos
biopsicossociais; Conhecer os aspectos legais da Política Nacional do Idoso e da Política Nacional de Atenção à
Saúde da Pessoa Idosa identificando as diversas modalidades de assistência ao idoso e família contribuindo assim
para a qualidade dos cuidados prestados; Identificar e interpretar os dados demográficos e aspectos
epidemiológicos do processo de envelhecimento mundial; Compreender a gerontologia e a geriatria.
Habilidades:
Identificar as diferentes teorias que descrevem o processo de envelhecimento humano; Conhecer os conceitos
básicos que envolvem o processo de envelhecimento, nas esferas biológica, psicossociais, da saúde e sociedade;
Compreender os dados demográficos e epidemiológicos ligados ao envelhecimento; Identificar as ações de
cuidado que envolvem a enfermagem gerontológica.
UC:

FORMAÇÃO ESPECÍFICA DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO I

CH:

100 h/a

Pré-requisitos:

Não há

Objetivos:
Conhecer as modalidades de atenção ao idoso no Brasil e no mundo; Conhecer as atribuições e responsabilidades
da equipe de saúde no atendimento ao idoso, respeitando preceitos éticos e legais da profissão; Compreender o
processo de envelhecimento saudável.
Habilidades:
Identificar as diferentes modalidades de atenção à saúde do idoso e sua família, sua finalidade e especificidades;
Entender o processo de trabalho multiprofissional no cuidado à saúde do idoso, reconhecendo as atribuições de
cada profissional; Reconhecer principais sinais de negligência e maus tratos aos idosos conforme preceitos éticos
e de cidadania; Compreender o papel e a importância da participação da família no cuidado ao idoso nas mais
diversas modalidades assistenciais; Entender a necessidade de adaptação do ambiente à condição da pessoa
idosa, potencializando suas habilidades e prevenindo acidentes; Conhecer e identificar ações de promoção do
envelhecimento saudável; Conhecer a ocupação de cuidador de idosos e os aspectos legais e éticos relacionados;
Conhecer e identificar as mudanças fisiológicas do processo de envelhecimento (senescência).
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UC:

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO I

CH:

40 h/a

Pré-requisitos:

Não há

Objetivos:
Compreender o processo de envelhecimento para o indivíduo, família e sociedade, destacando a conexão deste
conhecimento com as políticas públicas para o idoso.
Habilidades:
Integrar os conhecimentos sobre a saúde da pessoa idosa, processo de envelhecimento e políticas públicas para o
idoso.
2ª FASE
UC:

SITUAÇÕES DE AGRAVOS NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO

CH:

60 h/a

Pré-requisitos:

Não há

Objetivos:
Reconhecer os sistemas do corpo humano e conhecer as doenças mais comuns que acometem os idosos,
identificando a fisiopatologia, sinais, sintomas, diagnóstico, prognóstico, tratamento e cuidados multiprofissionais
(senilidade); Entender as alterações do processo do envelhecimento humano e sua influência na terapêutica do
idoso; Reconhecer as DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) mais comuns aos idosos, identificar os fatores
de risco de complicações à saúde dos mesmos e conhecer os principais cuidados que a longo prazo reduzem
riscos e seqüelas.
Habilidades:
Conhecer a anatomia e fisiologia dos sistemas que compõe o corpo humano identificando as principais, possíveis
alterações decorrentes do processo de envelhecimento; Conhecer as doenças mais comuns que acometem os
idosos, reconhecendo sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e cuidados de enfermagem; Entender as
particularidades do tratamento farmacológico relacionado ao processo de envelhecimento, reconhecendo
principais riscos à saúde do idoso.
UC:

FORMAÇÃO ESPECÍFICA DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO II

CH:

80 h/a

Pré-requisitos:

Não há

Objetivos:
Conhecer e entender as possíveis fragilidades decorrentes do envelhecimento humano e as principais práticas de
reabilitação e cuidado específico conforme a necessidade dos idosos; Conhecer os principais agravos à saúde da
pessoa idosa bem como as práticas alternativas de prevenção e promoção à saúde.
Habilidades:
Identificar as fragilidades dos idosos e conhecer as possíveis maneiras de adaptação destes, dos familiares e
cuidadores visando a redução dos agravos e danos, potencializando a qualidade do cuidado; Conhecer práticas
alternativas de cuidado à saúde dos idosos, promovendo a saúde e a reabilitação; Conhecer técnicas de
atendimento de emergência à pessoa idosa adequada à sua condição; Entender o processo de finitude do idoso
reconhecendo aspectos físicos, psicológicos e espirituais do idoso, da família e do cuidador.
UC:

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO II
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CH:

40 h/a

Pré-requisitos:

Cálculo I

Objetivos:
Compreender o processo de envelhecimento e as principais patologias e suas complicações ao longo da vida;
Conhecer os valores éticos no cuidado a pessoa idosa.
Habilidades:
Agregar os conhecimentos adquiridos sobre as principais patologias do processo de envelhecimento aos aspectos
éticos e legais do cuidado ao idoso.
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