
 

 

 

 

 

PÓS GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA E SAÚDE DO IDOSO 

 
Sobre o Curso: 
As grandes transformações sociodemográficas dos últimos anos foram responsáveis pelo 
aumento exponencial da parcela de idosos em todo o mundo. No Brasil este fenômeno 
também é observado. Nesse contexto, as mudanças biopsicossociais inerentes ao 
envelhecimento necessitam de um entendimento uma atenção profissional e uma prática 
qualificada. Essa é a proposta do curso de especialização em Gerontologia e Saúde do Idoso, 
que aborda o idoso no contexto global e leva a compreender o envelhecimento em todos os 
seus aspectos, visando à qualidade de vida desse público. Estima-se que até 2050 haverá 
um aumento na quantidade de pessoas idosas. Somente no Brasil esse número pode chegar 
a 90 milhões segundo dados da Organização Mundial da Saúde a OMS. 

Público Alvo: 

O curso destina-se à profissionais portadores de Diploma de Curso Superior reconhecido nas 
áreas relacionadas à saúde e áreas afins que desejam ampliar seu conhecimento acerca do 
envelhecimento saudável. Alunos nos anos finais de graduação e a todos os profissionais que 
queiram conhecer o envelhecimento e seu processo. 

Duração:  12 meses 

Modalidade: Presencial 

Corpo Docente: 

O corpo docente dos nossos cursos é constituído por profissionais qualificados, com 
comprovado saber em sua área de atuação. 

Grade Curricular 

- Gerontologia  
- Saúde Pública e Direitos do Idoso 
- Saúde Mental e Aspectos Comportamentais do Envelhecimento 
- Anatomia e Fisiologia Humana  
- Higiene Saúde e Profilaxia do idoso 
- Demências e Síndromes Geriátricas 
- Noções de Farmacologia e Administração de Medicamentos 
- Alterações Fisiológicas do Envelhecimento 
- Cuidados com a Pele e Prevenção de Feridas 
- Nutrição e Restrições Alimentares do Idoso 
- Cuidado Humanizado do idoso e Atenção ao Acamado 
- Processo Saúde Doença e Finitude 
- Doenças Osteomioarticulares e Prevenção de Quedas 
- Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
 
Coordenação:    Prof. Dimas Bispo  
               Especialista em Gerontologia e saúde Mental 
                               ABTG AE: 101/2022 


