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 Disciplina:  Saúde do Adulto e do Idoso                                                            1º Semestre 2022  Código: TLDM052

 Natureza: 

 (  x  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  x  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: TLDM042  Co-requisito:  Modalidade: ( x ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     ( x ) CH em EAD: 300h

 CH Total: 320h

 CH Semanal: 16
h

Prática como
Componente
Curricular (PCC): 

 

Atividade
Curricular de
Extensão (ACE):

 

Padrão (PD):
220h

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 100h

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

 

EMENTA 

Prática ambulatorial para o desenvolvimento de habilidades semiológicas, diagnósticas e terapêuticas em doenças infecciosas, hemato-
oncologia, geriatria e oftalmologia. Estudo teórico prático dos processos de amadurecimento e senescência de sistemas e aparelhos.
Atenção à saúde do idoso, doenças mais prevalecentes. Controle dos sintomas e tratamento paliativos. Afecções hemato-oncológicas mais
frequentes no adulto e infância. Doenças infectocontagiosas mais prevalentes. Laboratório em doenças infecciosas. Afecções mais
prevalentes em oftalmologia no adulto e infância. Relação médico-paciente: aspectos éticos e direitos dos pacientes crônicos, terminais, com
neoplasias. Estatuto do idoso. Educação em Direitos humanos.

                                                                                                              PROGRAMA

 

GERIATRIA — 65 horas

 

1. Acolhimento e esclarecimento e pactuação sobre as atividades desenvolvidas no módulo.
2. Avaliação Geriátrica Ampla
3. Alterações Fisiológicas do envelhecimento
4. Instrumentos de Avaliação Geriátrica
5. Conceitos de Autonomia e Independência
6. Particularidades da Semiologia do Idoso
7. Fragilidade
8. Sarcopenia
9. Síndromes Geriátricas

PROGRAD: FORMULÁRIO FICHA 2 UFPR/R/TL 4731266         SEI 23075.047229/2022-53 / pg. 1



10. Manifestações Atípicas em Geriatria
11. Alterações do Humor
12. Polifarmácia
13. Alterações da Cognição
14. Calendário Vacinal do Idoso
15. Quedas
16. Cuidados Paliativos
17. Promoção do Envelhecimento Saudável

OFTALMOLOGIA - 65 horas

1. Revisão da anatomia do bulbo ocular, dos anexos oculares e órbita
2. Exame físico oftalmológico para clínico geral
3. Sindrome do olho vermelho (diagnósticos diferenciais)
4. Acuidade visual e vícios de refração
5. Glaucoma
6. Doenças da conjuntiva
7. Doenças da córnea
8. Urgências e emergências em Oftalmologia
9. Doenças das pálpebras e das vias lacrimais

10. Estudo do cristalino, Cataratas e luxações
11. Noções de neuro-oftalmologia
12. Vias ópticas e pupilares e campos visuais
13. Manifestações oculares de doenças sistêmicas

INFECTOLOGIA - 85 horas

1. Vacinação no Adulto
2. Tuberculose
3. HIV/AIDS
4. Hepatites Virais
5. Síndromes Ictero-Febris/ Arboviroses
6. Infecções sexualmente transmissíveis
7. Micoses endêmicas
8. Infecções comunitárias
9. Leishmaniose/ Tétano/ Raiva

10. Chagas
11. Esquistossomose
12. Síndromes Mono-like

ONCOLOGIA - 85 horas

1. Epidemiologia e biologia do câncer
2. Atendimento ao paciente onco-hematológico
3. Emergências oncológicas
4. Neoplasias ginecológicas e de mama
5. Neoplasias do trato gastrointestinal
6. Neoplasias pulmonares
7. Neoplasias de cabeça e pescoço
8. Neoplasias de pele e partes moles
9. Hematopoese

10. Hemoterapia
11. Investigação de citopenias
12. Hemostasia e distúrbios de coagulação
13. Anemias hereditárias
14. Síndromes de falência medular
15. Doenças linfoproliferativas
16. Síndromes mieloproliferativas crônicas
17. Leucemias agudas
18. Cuidados paliativos no paciente onco-hematológico

RADIOLOGIA -12 horas

Abordagem radiológica das principais doenças oportunistas em imunossuprimidos, neoplasias

FARMACOLOGIA - 8 horas

Abordagem farmacológica dos principais fármacos utilizados em geriatria e no tratamento das doenças infecciosas

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Abordar  uma cultura de respeito à dignidade humana, através da vivência de atitudes, hábitos, comportamentos e valores como igualdade,
solidariedade, cooperação e tolerância.

OBJETIVO GERAL

Ao término do módulo o aluno deverá compreender os aspectos fisiopatológicos, epidemiológicos, clínicos, biopsicossociais e terapêuticos
envolvidos no
envelhecimento, nas afecções oftalmológicas, na hemato-oncologia e infectologia. 
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Fortalecer o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais;

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

 

Propiciar a integração entre teoria e prática.

Sensibilizar para a pesquisa e a busca de informação.
Desenvolver conhecimento teórico e prático sobre o diagnóstico, fisiopatologia, características clínicas, exame físico, técnicas
semióticas e conduta das doenças
Estimular o olhar crítico sobre aspectos bioéticos do envelhecimento, cuidados paliativos, finitude e morte.
Capacitar o aluno a realizar uma Avaliação Geriátrica Ampla (AGA)
Capacitar o aluno a compreender os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no câncer, doenças infecciosas e afecções oftalmológicas
mais prevalentes na população.
Capacitar o aluno a reconhecer o quadro clínico das principais doenças infecciosas, oftalmológicas e neoplasias sólidas e
hematológicas. Além das particularidades do Idoso, suas manifestações atípicas frente as doenças mais prevalentes nesta faixa etária.
Capacitar o aluno a diagnosticar e estabelecer os principais diagnósticos diferenciais das doenças oftalmológicas, infecciosas e
Cânceres Capacitar o aluno a realizar a investigação de uma neoplasia primária frente ao diagnóstico de doença metastática em um
sistema
Capacitar o aluno a realizar screnning de neoplasias de acordo com fatores de risco
Capacitar o aluno a interpretar as imagens radiológicas e outros exames complementares do Idoso, de imunossuprimidos, observar as
alterações nestes exames decorrentes de processo neoplásico.
Capacitar o aluno em noções terapêuticas das doenças oftalmológicas, infecciosas e neoplasias

Capacitar o aluno em noções básicas de farmacologia voltada para medicamentos utilizados na população geriátrica e no
tratamento das doenças infecciosas.
Promover o pleno desenvolvimento da personalidade e dignidade humana

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

 

O módulo será desenvolvido mediante aulas presenciais teóricas e práticas.

As aulas teóricas serão ministradas em sala de aula com conferências interativas, TBL, grupos de discussão, pesquisa em internet, leitura e
atividades disponibilizadas na plataforma UFPR VIRTUAL para complementação do conteúdo. 

 Desenvolverão as atividades práticas nos ambulatórios com atendimento no CISCOPAR ou Centro de Especialidade da Prefeitura de Toledo-
PR.

Nestes ambulatórios eles realizam anamnese e exame físico dos pacientes a estes ambulatórios direcionados, sempre sob supervisão do
professor responsável. É desenvolvido o raciocínio clínico, elaboração de hipóteses diagnósticas, e os professores orientam a terapêutica.

O material didático para as atividades de ensino: serão utilizados livros, artigos científicos e sites indicados na bibliografia básica e
complementar. Além disso, serão disponibilizados roteiros de estudo elaborados pelos docentes.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

Sessões de TBL (40%): em cada sessão serão realizadas avaliação individual (50%), avaliação do grupo (40%) e avaliação do
professor (10%) 

 Avaliações teóricas serão realizadas através de questionários abertos, múltipla escolha ou seminários

A avaliação de prática nos ambulatórios será realizada de acordo com as habilidade adquiridas pelo aluno e sua evolução no decorrer
dessas atividades ambulatoriais. 

Nota Final por unidade didática: Média aritmética das avaliações teóricas (70%) + Média aritmética das Avaliações Práticas (30%)
Será realizada uma média ponderada entre as notas obtidas em cada unidade didática (27% Infectologia / 27% Oncologia / 20%
Geriatria/ 20% Oftalmologia/ 4% Radiologia/ 2% Farmacologia)

Critério de aprovação (critérios definidos pela UFPR — resolução 37/97-CEPE)

• Critério de aprovação: média 70

• Critério de aprovação com prova final: média 50.

 

                                                                        BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KANE, Robert L. et al. Fundamentos de geriatria clínica-7. AMGH Editora, 2015.  12 ex. /  MB
Nehemy, M;  Passos E.Oftalmologia na Prática Clínica.Folium, 1ª Ed. 2015.  4 ex.
Veronesi, Sandro - Focaccia, Roberto. Tratado de Infectologia - 2 vol. Atheneu Rio, 5ª Ed., 2015.  14 ex.
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The Practice of Medicine. Harrison's Principles of Internal Medicine.  (e-book Access Medicine)
Current Medical Diagnosis & treatment 2016 (e-book Access Medicine)
Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology, 6e (e-book Access Medicine)
CURRENT Diagnosis & Treatment of Sexually Transmitted Diseases (e-book Access Medicine)
Vaughan & Asbury's General Ophthalmology, 18e (e-book Access Medicine)
Essentials of Clinical Geriatrics, 7e (e-book Access Medicine)
Current Diagnosis & Treatment: Geriatrics, 2e (e-book Access Medicine)
BOAS, Marco Antonio V. Estatuto do Idoso Comentado . [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2015. 978-85-309-6510-
5. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br
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