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Prezado (a) discente, 

 

O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe de professores que 

compõem o módulo Saúde do Adulto e Idoso VIII – Saúde do Idoso do curso de Medicina 

da UFJ. Nele vocês encontrarão informações sobre o planejamento das atividades de 

ensino do módulo, o cronograma das atividades que serão desenvolvidas no decorrer do 

semestre letivo, além dos métodos de ensino-aprendizagem e o sistema de avaliação. 

De forma a garantir uma articulação efetiva das diversas atividades que integram o 

projeto pedagógico do curso, foram estabelecidas as programações semanais integradas, 

cujo principal objetivo é o fortalecimento e a valorização de conteúdos considerados 

fundamentais para a compreensão dos principais processos de saúde-doença, encontrados 

nas áreas de geriatria e medicina paliativa. 

 

 

 

___________________________________________ 
Prof. Ms. Danilo Lopes Assis 

Coordenador do Módulo Saúde do Adulto e do Idoso VIII - Saúde do Idoso 
Curso de Medicina – UFJ 
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Orientações do Saúde do Adulto e Idoso VIII – Saúde do 
Idoso 

 
1. Os docentes, no início do semestre, entregarão aos discentes os 

procedimentos metodológicos e pedagógicos previstos e os critérios de 
avaliações e atividades (plano de ensino remoto). 

2. As atividades propostas deverão ser entregues em tempo e forma, 
segundo orientações do professor responsável. O descumprimento do 
acima descrito implicará na perda de nota e frequência (total ou 
parcial, a critério do docente). 

3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes. 
4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades 

aos docentes, segundo as diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos 
de Graduação (RGCG, Seção III, Art. 81). 

5. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja 
durante as aulas ou depois delas, ou ainda em outros momentos. Para 
os atendimentos extraclasse com o docente, o discente deverá 
verificar por e- mail a disponibilidade de horário e plataforma digital. 

6. Não é permitido falar ao telefone durante as aulas. Cada discente se 
responsabilizará pela “poluição” sonora ou visual. O ideal é manter o 
microfone desligado para evitar interferências, ligando apenas em caso 
de interação ou perguntas durante as aulas digitais. 

7. Não é obrigatório que o aluno mantenha a câmera ligada, entretanto, é 
recomendado que o faça para contribuir com o desenvolvimento das 
aulas e a interação entre os participantes das mesmas. 

8. O registro das aulas fica restrito ao professor que fará a gravação via 
plataforma institucional e, posteriormente disponibilizará o material na 
sala virtual cadastrada para acesso dos discentes. 

9. Para os encontros remotos o recomendado pela UFJ é a utilização de 
plataformas virtuais institucionais, como o Gsuite e SIGAA.  

10. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e 
vocabulário, devendo-se sempre preservar a boa relação e hierarquia 
entre docente e discente. 

11. Demais orientações estão disponíveis na Instrução Normativa 02/2020 
(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/388/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_
Normativa_02-_2020.pdf). 
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Plano de Ensino 
 

 I.  IDENTIFICAÇÃO 

 Unidade Acadêmica: Unidade Acadêmica Especial Ciências da Saúde 

 Curso: Medicina 

 Módulo: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO VIII - SAÚDE DO IDOSO 

 Sub-módulos: Geriatria e medicina paliativa 
 

Carga horária semestral: 144h  Teórica:144h (devido a pandemia) 

Semestre/ano: 2º semestre/2020  Turma/turno: Única/integral/  

 Professor: Danilo Lopes Assis 

 II. Ementa: 
 
Módulo 
Fundamentos teórico-metodológicos da Gerontologia e Medicina Paliativa: Biologia do 

Envelhecimento, Medicina, Psicologia do Envelhecimento e Ciências Sociais do 

Envelhecimento, numa abordagem multidimensional e interdisciplinar do cuidar / 

cuidado. Programa de saúde do idoso. Estudo das patologias mais prevalentes na 

Geriatria e na Medicina Paliativa envolvendo os aspectos fisiopatológicos, diagnóstico e 

tratamento. Semiologia Médica. Farmacologia Clinica, Patologia Clínica, Medicina 

Laboratorial e Imagenologia. Práticas de Integração Ensino Serviço e Comunidade VII e 

caso integrador. 

 

 III. Objetivo Geral  
 
Apresentar, aos alunos de Graduação em Medicina, conceitos fundamentais da 

Geriatria, enfatizando as peculiaridades dos cuidados na atenção primária à população 

idosa. 

 

 IV. Metodologia 
 
As atividades serão realizadas por meio de plataformas virtuais no modo síncrona e 
assíncrona.  
As atividades síncronas devem ocorrer no horário de aula cadastrado no SIGAA e as 
presenças lançadas. As atividades assíncronas podem ocorrer em nos horários das 
aulas práticas e a frequência deve ser computada na entrega da atividade. As 
frequências deverão ser computadas tanto nas atividades síncronas como assíncronas. 
Cada módulo deverá organizar suas atividades de forma a contemplar os conteúdos 
teóricos nos horários de aula previamente cadastrados para as atividades síncronas. 

 Sala de aula virtual (Google Classroom); 

 Aula expositiva dialogada; 

 Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente; 

 Estudo de textos científicos; 

 Seminários; 
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 Roteiro para orientação do estudo; 

 Tempestade cerebral/mapa conceitual; 
Outras metodologias individuais ou em grupo 
 

 V. Processos e critérios de avaliação 
 
Os alunos serão avaliados de forma contínua e preferencialmente, assíncrona, sendo 
adotadas as seguintes estratégias: 

 Avaliações objetivas, discursivas e orais, por meio de plataforma digital; 
 Pré-testes e pós-testes; 
 Seminários/Grupo de estudo; 
 Podcast; 
 Produção de vídeos; 
 Memória de aula; 
 Outros. 

 
 

A nota final (NF) do módulo será obtida pela média das notas 1 (N1) e 2 (N2) do 
semestre da seguinte maneira: 
 
N1= prova 1 do módulo (100%) 
N2= prova 2 do módulo (100%) 
 
Avaliação Modular (AM): avaliação do módulo SAI VIII contemplando os temas de todos 
os conteúdos. Serão realizadas duas AM durante o semestre, nas seguintes datas: 

- 1a AM: 25/06/2021* 
- 2a AM: 23/07/2021* 

  

*Sujeito à alteração de data. 

 
A nota final para aprovação no módulo é 6,0 (seis) pontos. 
 

 VI. Local de divulgação dos resultados das avaliações 
 

 Sala de aula virtual (Google Classroom) 
 E-mail da turma; 
 SIGAA. 

 
 VII. Bibliografia básica e complementar 

 
Bibliografia Básica Modular: 

1) Portal Capes - Manual Merk de Geriatría – Disponível em: Texto completo 

disponível Miscellaneous Free eBooks open_in_new 
2) Portal Capes - Tratato de Geriatría para residents – Disponível em: 

https://www.segg.es/tratadogeriatria/main.html 
3) Manual de Cuidados Paliativos ANCP – Disponível em: 

https://paliativo.org.br/download/manual-de-cuidados-paliativos-ancp/ 
 
 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=9870000000001095&rft.object_portfolio_id=9870000000001891&svc.fulltext=yes&sfx.directlink=force
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=9870000000001095&rft.object_portfolio_id=9870000000001891&svc.fulltext=yes&sfx.directlink=force
https://paliativo.org.br/download/manual-de-cuidados-paliativos-ancp/
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Bibliografia Complementar Modular: 
 

1. Chaimowicz, F. Saúde do idoso / Flávio Chaimowicz com colaboração de: Eulita 
Maria Barcelos, Maria Dolores S. Madureira e Marco Túlio de Freitas Ribeiro. 2. ed.  
Belo Horizonte: NESCON UFMG, 2013. Disponível em: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3836.pdf 
 

2. Dementia & Neuropsychologia / Brazilian Academy of Neurology/ Associação 
Neurologia Cognitiva e do Comportamento, v. 5, Suppl. 1, São Paulo: Cognitive 
Neurology and Ageing Department of the Brazilian Academy of Neurology and of the 

Brazilian Association of Geriatric Neuropsychiatry, 2011. Disponível em: < 

 
3. Oliveira MG, Amorim WW, Borja-Oliveira CR, Coqueiro HL, Gusmão LC, Passos LC. 
Consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. 
Geriatr, Gerontol Aging. 2016;10(4):168-81. Disponível em: 
https://sbgg.org.br/informativos/23-12-
16/4_CONSENSO_BRASILEIRO_DE_MEDICAMENTOS_POTENCIALMENTE_INAPR
OPRIADO_PARA_IDOSOS.pdf 
 
4. KOK, R.M.; REYNOLDS, C.F. Management of Depression in Older Adults: A Review. 
23;317(20):2114-2122, 2017. Disponível em: 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28535241/> 

  

5. CRUZ-JENTOFT, A. J. Guidelines Sarcopenia: revised European consensus on 
definition and diagnosis. Age and Ageing; 48: 16–31, 2019. Disponível em: 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30312372/> 
 

 VIII. Cronograma 
 
Conteúdo (*)                                                                                       CH          T            P 

1 

Avaliação geriátrica ampla – 26/03 (sexta-feira) 
 
História e conceitos Básicos em Cuidados Paliativos 
 

4 4 0 

2 

Seminário 1 – Fisiologia do Envelhecimento (Grupo 1) – 
09/04 
 
Cuidados Paliativos: Quem se beneficia? 
 

4 4 0 

3 

Seminário 2 – Osteoporose no idoso (Grupo 4) - 16/04 
(sexta-feira) 
 
Cuidados Paliativos/ Espiritualidade em Cuidados Paliativos 
 

4 4 0 

4 

 
Seminário 3 – Diabetes no idoso (Grupo 2) - 23/04 (sexta-
feira) 
 
Cuidados Paliativos/ Sintomas das últimas 48h parte I 

4 4 0 
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5 

Seminário 4 - Doenças da tireoide no idoso (Grupo 3) – 
30/04 (sexta-feira) 

4 4 0 

Cuidados Paliativos/ Sintomas das últimas 48h parte II 4 4 0 

    

6 

 Geriatria/ Doença de Parkinson em idosos – 07/05 (sexta-
feira) 

4 4 0 

Aspectos éticos e jurídicos em cuidados paliativos Cuidados  4 4 0 

    

7 

Geriatria/Diagnósticos diferenciais das demências – 14/05 
(sexta-feira) 

4 4 0 

Cuidados Paliativos / hipodermóclise 4 4 0 

    

8 

Geriatria/ Úlcera por pressão – 21/05 (sexta-feira) 4 4 0 

Cuidados Paliativos/ Comunicação em cuidados Paliativos 4 4 0 

    

 
 

9 

Geriatria/ Depressão no Idoso – 28/05 (sexta-feira) 4 4 0 

Cuidados Paliativos/ Dispneia em Cuidados paliativos  4 4 0 

     

10 Geriatria/ Delirium –  04/06 (sexta-feira) 4 4 0 

 Cuidados Paliativos nas demências   4 4 0 

 

11 

Geriatria/ Síndrome da Fragilidade – 11/06 (sexta-feira)  4 4 0 

 Cuidados Paliativos/ Náuseas e Vômitos em CP 4 4 0 

12 

Geriatria/ Sarcopenia – 18/06 (sexta-feira)  4 4 0 

Cuidados Paliativos em Geriatria 4 4 0 

    

13 

Prova Geriatria (N1) – 25/06 (sexta-feira) 4 4 0 

Prova Medicina Paliativa (N1) – 25/06 (sexta-feira) 4 4 0 
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14 
Geriatria/ Iatrogenia I – 02/07 (sexta-feira) 4 4 0 

Cuidados Paliativos/ Dor em Cuidados Paliativos I 4 4 0 

15 

Geriatria/ Iatrogenia II – 09/07 (sexta-feira) 
 

4 4 0 

Cuidados Paliativos/ Dor em Cuidados Paliativos II  
 

4 4 0 

16 

Geriatria/ Incontinência Urinária – 16/07 (sexta-feira) 4 4 0 

Dispneia  4 4 0 

     

17 

Prova Geriatria (N2) - 23/07 (sexta-feira) - 23/07 (sexta-
feira) 

4 4 0 

Prova Medicina Paliativa (N2) - 23/07 (sexta-feira)  4 4 0 

    

18 

Fechamento do semestre e entrega de notas de Geriatria- 
30/07 (sexta-feira) 

4 4 0 

Fechamento do semestre e entrega de notas de Cuidados 

Paliativos- 30/07 (sexta-feira) 4 4 0 

 TOTAL 144h 144h 0 

 
* As datas poderão ser alteradas para adequação ao conteúdo programático do curso, por necessidades 
da instituição e/ou por motivos de força maior. 
Obs.: a natureza das atividades complementares serão definidas pelos docentes responsáveis por cada 
submódulo. 

 

 
 

Jataí, 19 de março de 2021. 
 

 
 

__________________________________                          
Prof. Ms. Danilo Lopes Assis     
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Cronograma 
 

Semana 
 

Tópicos Objetivos 

1 

 

   

Geriatria  
Avaliação geriátrica ampla (AGA) 

 

 Entender a importância e a utilidade da AGA no atendimento ao 

idoso, principalmente o frágil. Compreender como e quando 

aplicar a AGA. Reconhecer quais as intervenções que podem ser 

planejadas de acordo com as informações obtidas através da 

AGA. 

 

Medicina Paliativa 
História e conceitos Básicos em Cuidados 
Paliativos 

 Compreender a história e os principais conceitos de cuidados 

paliativos. 

2 
Geriatria Fisiologia do envelhecimento Compreender a fisiologia do envelhecimento. 

Medicina Paliativa Cuidados paliativos: quem se beneficia? Compreender os principais beneficiários dos cuidados paliativos. 

3 

Geriatria Osteoporose no idoso 
Conhecer as causas da osteoporose no idoso, as estratégias para o 

diagnóstico e tratamento. 

Medicina Paliativa Espiritualidade em Cuidados Paliativos 
Compreender os principais aspectos da espiritualidade em 
cuidados paliativos 

4 
 

  
 

Geriatria Diabetes 
Conhecer as causas de diabetes no idoso, as estratégias para o 

diagnóstico e tratamento. 

Medicina Paliativa Sintomas das últimas 48h Conhecer os sintomas das últimas 48h no idoso. 

5 
 

Geriatria 
Doenças da tireoide no idoso 

 

Entender os mecanismos fisiopatológicos das doenças da tireoide 

no idoso. 

 

Medicina Paliativa Sintomas das últimas 48h 

 

 

Conhecer os sintomas das últimas 48h no idoso. 
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6 
 

Geriatria 
Doença de Parkinson nos idosos 

 

 

Conhecer as causas da doença de Parkinson no idoso, as 

estratégias para o diagnóstico e tratamento. 

 

Medicina Paliativa Comunicação em cuidados Paliativos 
Compreender as características de uma boa comunicação em 

cuidados paliativos. 

7 Geriatria Diagnósticos diferenciais das demências 

Conhecer os outros tipos de demências e suas particularidades. 

Conhecer os exames disponíveis para o diagnóstico e o tratamento 

das principais causas de demência. Entender os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos na doença de Alzheimer. Aprender os 

sintomas típicos, os exames usados para o diagnóstico e o 

tratamento. 

 

 Medicina Paliativa Hipodermóclise Conhecer a técnica da hipodermóclise. 

8 Geriatria Úlcera por pressão  
Entender os mecanismos fisiopatológicos da úlcera por pressão no 

idoso, diagnóstico e tratamento. 

 Medicina Paliativa Comunicação em cuidados paliativos 
Conhecer sobre o tipo de comunicação em cuidados paliativos e 

suas particularidades. 

9 

 

Geriatria 

 

Depressão no Idoso 

 

Conhecer as causas de depressão no idoso, as estratégias para o 

diagnóstico e tratamento. 

 

 Medicina Paliativa 

 

Dispneia em Cuidados paliativos  

 

Entender os mecanismos fisiopatológicos de dispneia em 

cuidados paliativos. 

 

10 
Geriatria 

 
 Delirium 

Entender os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no delirium 

no idoso, o diagnóstico e tratamento. 

 

 Medicina Paliativa 

 

Cuidados Paliativos nas demências   

 

 

Conhecer os tipos de cuidados paliativos nas demências e suas 

particularidades. 

 

 

11 
Geriatria 

 
Síndrome da Fragilidade 

Conhecer as causas da síndrome de fragilidade no idoso, as 

estratégias para o diagnóstico e tratamento. 

 

 Medicina Paliativa Náuseas e Vômitos em CP 
Conhecer as estratégias para o diagnóstico e tratamento de 

náuseas e vômitos em CP. 

 

12 
 

Geriatria Sarcopenia 
Conhecer as causas de sarcopenia no idoso 

 

Medicina Paliativa  Cuidados paliativos em Geriatria Entender sobre os cuidados paliativos na geriatria. 
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13 
Geriatria  Prova (N1)  

Medicina Paliativa  Prova (N1)  

 
14 

Geriatria Iatrogenia I 
Entender os mecanismos envolvidos na iatrogenia no idoso. 

Conhecer as complicações relacionadas a essa condição. Aprender 

as possíveis abordagens terapêuticas dessa condição. 

 Medicina Paliativa Dor em Cuidados Paliativos I 
Reconhecer as características referentes a dor total, forma de 

avaliação, tipos de dor e tratamento. 

 

15 Geriatria Iatrogenia II 
Entender os mecanismos envolvidos na iatrogenia no idoso. 

Conhecer as complicações relacionadas a essa condição. Aprender 

as possíveis abordagens terapêuticas dessa condição. 

 Medicina Paliativa Dor em Cuidados Paliativos II 
Reconhecer as características referentes a dor total, forma de 

avaliação, tipos de dor e tratamento. 

 

16 Geriatria Incontinência Urinária 
Conhecer as causas da incontinência urinária no idoso, as 

estratégias para o diagnóstico e tratamento. 

 

 Medicina Paliativa Dispneia 
Conhecer as causas de dispneia, as estratégias para o diagnóstico 

e tratamento. 

 

17 
Geriatria/Medicina 

Paliativa 
Prova Geriatria e Medicina Paliativa (N2)  

18 
Geriatria/Medicina 

Paliativa 
Fechamento do semestre e entrega de notas  

 
 
 

 


