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 CURSO: Cuidador de Idosos  Carga horária: 160 horas  
Eixo: Ambiente e Saúde   Segmento: Saúde Categoria/Código DN: 5132-10 

Tipo: Qualificação Profissional   

 

UC 1: Estimular a independência e autonomia do idoso em suas atividades de vida diária. CH: 60h 
 
Situação de Aprendizagem 1:  O profissional cuidador de idoso 
Carga horária prevista: 12 h 

Número de aulas:  
3 

Segundo dados do Ministério do Trabalho, desde 2018 houve aumento de 547% no número de cuidadores de idosos no país. Trata-se de uma das profissões que mais cresce 
no Brasil, tendo um vasto campo de atuação e podendo atuar em domicílios, instituições de longa permanência, clínicas especializadas e na condição de trabalhador autônomo, 
com horários que podem variar em tempo integral, revezamento de turno ou períodos determinados. As primeiras aulas do curso são ótimas oportunidades para levar o aluno 
a refletir sobre o papel e a valorização desse profissional. Dessa forma, sugere-se ao docente pautar discussões e atividades da primeira situação de aprendizagem em torno 
da seguinte questão: o que é ser cuidador de idosos no Brasil? 

   

Para introduzir os primeiros contatos com o fazer, propriamente dito, do profissional cuidador de idoso, o docente pode prever atividades nas quais o aluno atue de forma a 
incentivar a autonomia e independência do idoso, tendo como base os indicadores a serem trabalhados em articulação com os seguintes parâmetros: 

1. O idoso no Brasil; 

2. Idoso X família x cuidador;  

3. Idoso X longevidade;  

4. Envelhecimento ativo. 

 

É fundamental que o docente enfatize para os alunos a importância de eles sejam os protagonistas da cena pedagógica e do processo de aprendizagem, estimulando a 
participação de todos, tanto nos momentos presenciais como nos não presenciais. Recomenda-se também que o docente explique à turma a natureza das atividades que serão 
propostas nesta situação de aprendizagem, a saber: estudos de casos, pesquisas, práticas simuladas, bate-papos virtuais, encontros com profissionais que já atuam na área, 
com vistas a desenvolver a competência “Estimular a independência e autonomia do idoso em suas atividades de vida diária”. Sugere-se que o docente esclareça sempre a 
relação das atividades previstas com os indicadores e elementos de competência que estão sendo mobilizados, além de compartilhar com eles a avaliação sobre o 
desenvolvimento de cada um durante as aulas. 

 

Indicadores 
1. Acompanha e auxilia o idoso nas suas atividades de vida diária, respeitando as diferenças individuais do processo de envelhecimento.   
2. Realiza ações de prevenção frente a situações de vulnerabilidade social, psicológica e física às quais que está exposto o idoso, considerando as diretrizes do Estatuto do 
Idoso, de acordo com as orientações da equipe multiprofissional. 
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Elementos 
Conhecimentos 

• Legislação vigente relacionada ao idoso: Estatuto do Idoso (Lei 

nº 10.741 de outubro de 2003 e suas atualizações) – conceitos, 

direitos e deveres do idoso; Política Municipal do Idoso – 

especificidades locais (como definição de idade para acesso aos 

direitos); Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa: princípios e diretrizes;   

• Política Nacional de Humanização: conceito, diretrizes, 

definição de acolhimento; 

• Envelhecimento ativo: definição e determinantes – culturais, 

comportamentais, pessoais, sociais e econômicos; 

• Perfil da população idosa: aspectos demográficos do 

envelhecimento; preconceitos, mitos e estereótipos; 

senescência e senilidade: processos naturais e patológicos do 

envelhecimento; diversidade no processo de envelhecimento; 

conceito de identidade, curso de vida e life span; espiritualidade 

e valores culturais; trabalho e aposentadoria; aspectos da 

sexualidade na velhice; infecções sexualmente transmissíveis: 

dados epidemiológicos de prevalência na população idosa, 

prevenção e cuidados; 

• Mercado de trabalho para o cuidador de idoso: atribuições, 

campos e limites de atuação; Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO (5162-10), Projetos de Lei vigentes; 

empregabilidade, empreendedorismo, apresentação pessoal, e 

planejamento de carreira. 

Habilidades 
• Comunicar-se de maneira assertiva;  

• Auxiliar na locomoção e movimentação do idoso;   
• Identificar situações de risco para o idoso;  
• Mediar conflitos nas situações de trabalho; 

• Identificar os aspectos do próprio trabalho que interferem na 
residência. 

 

Atitudes/Valores 

 
• Comprometimento com o cuidado do idoso; 

• Flexibilidade nas diversas situações de 

trabalho; 

• Respeito à privacidade, ao histórico de vida e 

aos valores morais, culturais e religiosos do 

idoso e da família. 

 

 
Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 

participação 

Aula 1 

 Presencial       

 Não 
presencial 

[BOAS-VINDAS E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL] Neste momento 
inicial, recomenda-se que o docente se apresente à turma e fale também 
sobre o Senac como instituição. Depois, sugere-se que esclareça 
brevemente o Modelo Pedagógico do Senac, enfatizando como se dá o 
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(síncrona/ass
íncrona) 

processo de avaliação. Por fim, é importante explicar ao aluno os 
propósitos e a dinâmica de aulas – presenciais e não presenciais – ao 
longo do curso, no âmbito da Educação Flexível no Senac. 
 

[SENSIBILIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CURSO] Com o objetivo de 

conhecer os alunos e fazer o levantamento das expectativas deles com o 

curso, o docente deve propor à turma uma dinâmica de apresentação. 

Os alunos podem ser organizados em duplas e terão até 10 minutos para 

se apresentarem ao colega, conversando sobre as expectativas de cada 

um em relação ao curso e os objetivos após a formação. Em seguida, cada 

dupla deve se apresentar para o grupo, de modo que um colega fale 

sobre o outro. 

 

Ao longo da apresentação, o docente pode ir registrando as palavras-
chave no quadro e, ao término, apresentar a proposta pedagógica do 
Senac e o perfil de conclusão do curso, relacionando-os às expectativas 
dos alunos com o curso e aos respectivos objetivos de formação. 
 

 [LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS - PAINEL] Antes de 
começar as atividades propriamente ditas, recomenda-se que o docente 
proponha aos alunos uma discussão acerca da percepção sobre a pessoa 
idosa e o profissional cuidador de idoso. Cada aluno deve registrar em 
post its as respostas às seguintes questões: 
 

• Como é uma pessoa idosa para você?  

• Qual o papel do cuidador de idoso no cuidado com a pessoa 
idosa? 

• O que é um atendimento humanizado? 
 
O docente deve registrar as três questões (utilizando flipchart) e, à 
medida que respondem, os alunos vão agrupando suas respostas nos 
post its, formando um painel temático. 
 
O docente deve, então, observar os pontos-chave das respostas e abrir 
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uma discussão sobre as diferentes percepções.  
 
O painel poderá ser mantido na sala de aula, de forma que, sempre que 
for interessante, o docente poderá retomar a discussão. 

 [ANÁLISE DE DOCUMENTÁRIO E ESTUDO DE CASO] Articulando os 
pontos-chave elaborados anteriormente, o docente propõe aos alunos 
que assistam ao documentário Cuidando do idoso em casa, sugerindo 
que complementem ou ajustem as respostas dadas às perguntas 
anteriormente. O docente também pode questioná-los se foram capazes 
de observar a importância do cuidador junto às pessoas idosas e a 
relevância do cuidado humanizado.  
 
Em seguida, o docente convida os alunos a resolverem um estudo de 
caso, abordando como é o processo de envelhecimento, qual seria o 
papel do cuidador junto ao idoso em seu dia a dia e como seria um 
atendimento humanizado. Pode-se dividir a turma em grupos para essa 
atividade. Os alunos deverão solucionar o seguinte estudo de caso: 
 
U.P.F., 75 anos, sexo masculino, vive em uma IPLI há 6 meses, após ter 
ocorrido AVE. Apresenta dificuldade para realizar o autocuidado e 
caminha com dificuldade, necessitando de apoio do profissional da 
saúde. Todos os dias às 7h ele gosta de tomar o café e, logo após, ir para 
a varanda tomar banho de sol. É rigoroso em seus horários de refeição, 
banho e descanso, cobrando sempre do cuidador a realização das 
atividades nos horários que ele gosta.  
 
Para a realização desta atividade, o docente poderá indicar outros textos 
e vídeos a serem pesquisados pelos alunos, podendo ser 
complementados também por outras fontes.  
 
O docente deve orientar que os grupos apresentem como eles veem o 
papel do cuidador junto a esse idoso, como seria o seu cuidado a este 
paciente e então mediar um debate a respeito do caso analisado, 
comentando as respostas elaboradas. 
 
Com base nas respostas dadas, sugere-se que o docente enriqueça a 

• Cuidado com idoso em casa – disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=sN0BHKuSI4s. 

• Texto: LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. 
Estatuto do idoso. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.
htm. 

• SENAC recomenda: Dicas Legais - Estatuto do Idoso (Lei 
10.741/2003) - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fsYCuMGRtrg&list=
PLM_w7N-7CinJOJkCNr2_Vn0DA0ETR9yLl&index=12. 

• SENAC recomenda: Estatuto do idoso (Lei 10.741): 
Comentado artigo a artigo #1 - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6LS7u1KVyk&list=
PLM_w7N-7CinJOJkCNr2_Vn0DA0ETR9yLl&index=11. 

• Vídeo: Cuidador de idoso é o trabalho que mais cresce no 
Brasil em uma década - 
https://www.youtube.com/watch?v=uNiyzCt7u0A. 

• Vídeo: O papel do cuidador - 
https://www.youtube.com/watch?v=CvI1u_czgTI. 

• Texto: O desafio de ser um cuidador e ter uma carreira -  
https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-
de-usar/post/2019/07/02/o-desafio-de-ser-um-cuidador-
e-ter-uma-carreira.ghtml. 

• Texto: Postura Profissional do Cuidador de Idoso -  
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artig
os/enfermagem/postura-profissional-do-cuidador-de-
idoso/19801. 

• Texto: Com alta de mais de 500%, cuidador de idoso é a 
profissão que mais cresce no Brasil. Disponível em: 
https://gazetadocerrado.com.br/com-alta-de-mais-de-
500-cuidador-de-idoso-e-a-profissao-que-mais-cresce-
no-brasil/. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sN0BHKuSI4s
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fsYCuMGRtrg&list=PLM_w7N-7CinJOJkCNr2_Vn0DA0ETR9yLl&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=fsYCuMGRtrg&list=PLM_w7N-7CinJOJkCNr2_Vn0DA0ETR9yLl&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=O6LS7u1KVyk&list=PLM_w7N-7CinJOJkCNr2_Vn0DA0ETR9yLl&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=O6LS7u1KVyk&list=PLM_w7N-7CinJOJkCNr2_Vn0DA0ETR9yLl&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=uNiyzCt7u0A
https://www.youtube.com/watch?v=CvI1u_czgTI
https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2019/07/02/o-desafio-de-ser-um-cuidador-e-ter-uma-carreira.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2019/07/02/o-desafio-de-ser-um-cuidador-e-ter-uma-carreira.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2019/07/02/o-desafio-de-ser-um-cuidador-e-ter-uma-carreira.ghtml
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/postura-profissional-do-cuidador-de-idoso/19801
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/postura-profissional-do-cuidador-de-idoso/19801
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/postura-profissional-do-cuidador-de-idoso/19801
https://gazetadocerrado.com.br/com-alta-de-mais-de-500-cuidador-de-idoso-e-a-profissao-que-mais-cresce-no-brasil/
https://gazetadocerrado.com.br/com-alta-de-mais-de-500-cuidador-de-idoso-e-a-profissao-que-mais-cresce-no-brasil/
https://gazetadocerrado.com.br/com-alta-de-mais-de-500-cuidador-de-idoso-e-a-profissao-que-mais-cresce-no-brasil/
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discussão, inserindo pontos e questionamentos sobre o processo de 
envelhecimento e o perfil da população idosa no Brasil. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar que a próxima aula será 
não presencial, síncrona, e relembrar que os alunos devem acessar o 
ambiente virtual para realizar as atividades propostas.  

• Texto: Política nacional de humanização. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac
ional_humanizacao_pnh_folheto.pdf.  

• SENAC recomenda: HumanizaSUS - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=CygobCIwKIU&list=
PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=26. 

• SENAC recomenda: HumanizaSUS: do que vem antes - 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Yuy9Xjgk4o&list=P
LM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=38. 

• SENAC recomenda: Política Nacional de Humanização - 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oms5l_iduQE&list=
PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=23. 

• Senac Recomenda. Envelhecer. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jOOs&list=
PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40.  

• DREBES, A.C. O processo de envelhecimento. Trabalho de 
conclusão de curso de graduação em psicologia da 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul - UNIJUI, 32P, 2018. Disponível em: 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/1234
56789/5796. 

• Texto:  Idosos indicam caminhos para uma melhor idade 
https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-
noticias/noticias/24036-idosos-indicam-caminhos-para-
uma-melhor-idade.html. 

• PBH oferece atendimento domiciliar para idosos –  
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-oferece-
atendimento-domiciliar-para-idosos. 

Aula 2 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[CONSTRUÇÃO DE JOGO – SITUAÇÕES-PROBLEMA] Com base nas 
soluções elaboradas pelos alunos para o estudo de caso da aula anterior, 
o docente deverá propor a construção de um jogo de solução de 
problemas, cujo tema é o perfil da população idosa no Brasil e suas 
implicações no planejamento do cuidado com o idoso. 
 

• Texto: Sexualidade para idoso. Disponível em: 
http://associacaopaulistamedicina.org.br/noticia/sexuali
dade-para-idosos. 

 

• Aprenda como criar seus próprios games usando ppt. 
Disponível em: 

Postagem das 
situações-
problema 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CygobCIwKIU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=CygobCIwKIU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=5Yuy9Xjgk4o&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=5Yuy9Xjgk4o&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=Oms5l_iduQE&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Oms5l_iduQE&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jOOs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jOOs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5796
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5796
https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-caminhos-para-uma-melhor-idade.html
https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-caminhos-para-uma-melhor-idade.html
https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-caminhos-para-uma-melhor-idade.html
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-oferece-atendimento-domiciliar-para-idosos
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-oferece-atendimento-domiciliar-para-idosos
http://associacaopaulistamedicina.org.br/noticia/sexualidade-para-idosos
http://associacaopaulistamedicina.org.br/noticia/sexualidade-para-idosos
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Para auxiliar na temática do jogo, sugere-se que o docente convide um 
profissional da vigilância epidemiológica de seu município para conversar 
com a turma sobre os aspectos da sexualidade na velhice, infecções 
sexualmente transmissíveis, dados epidemiológicos de prevalência e 
prevenção e cuidados. 
 
Além disso, devem ser indicados textos e vídeos para auxiliar os alunos 
na pesquisa sobre o assunto. 
 
Após a fala do convidado, o docente pode organizar os alunos em 
equipes e propor que cada grupo elabore duas situações-problema 
abordando a temática discutida durante a conversa com o convidado, 
com a seguinte estrutura: 
 
- Cenário e contexto onde o idoso em questão está; 
- Perfil do idoso em questão; 
- Descrição do problema; 
- Questão a ser respondida; 
- Resposta à situação. 
 
É importante que o docente supervisione e oriente os grupos na 
elaboração das situações-problema, ajudando-os a construir os casos. 
 
As situações-problema deverão ser postadas na plataforma. O docente 
deverá explicar que, na aula seguinte, presencial, cada equipe deverá 
apresentar a solução a duas situações-problema elaboradas pelas outras 
equipes. A apresentação poderá ser feita por meio de slides ou de uma 
simulação. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar que a próxima aula será 
presencial no Senac.  

https://www.youtube.com/watch?v=6mwsbmdsc2s. 

 

• SENAC recomenda: População idosa brasileira deve 
aumentar até 2060 - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=L3qZvzTQCP4&list=
PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=43. 

 

• Inclusão da pessoa idosa no ambiente urbano – um 
desafio a ser alcançado. Disponível em:  
https://sbgg.org.br/sbgg/ (Sociedade Brasileira de 
Gerontologia). 

 

• SENAC recomenda: Avaliação multidimensional do idoso 
(continuação) - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KVWxL94ySUI&list=
PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=42. 

 

Aula 3 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass

[SOLUÇÃO DO JOGO] O docente deve resgatar as soluções-problema 
elaboradas pelas equipes e organizar as apresentações e simulações do 
jogo. 
 
Após cada apresentação, a turma e o docente deverão discutir as 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6mwsbmdsc2s
https://www.youtube.com/watch?v=L3qZvzTQCP4&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=L3qZvzTQCP4&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=43
https://sbgg.org.br/sbgg/
https://www.youtube.com/watch?v=KVWxL94ySUI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=KVWxL94ySUI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=42
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íncrona) soluções apresentadas ou simuladas a cada situação e, em consenso, 
decidir se a equipe marca ou não o ponto. 
 
Ao final, sugere-se que o docente proponha à turma uma reflexão a 
respeito das questões abordadas nas situações e o que mudou nas 
respostas dadas pelos alunos entre o primeiro estudo de caso resolvido 
na aula 1 e estes. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar que a próxima aula será 
presencial no Senac.  

 

Situação de Aprendizagem 2: Autonomia e qualidade de vida do idoso 
Carga horária prevista: 20 h 

Número de aulas: 5  

Dentre as atribuições do cuidador do idoso está promover a autonomia desse público em suas atividades de vida diária, ao mesmo tempo em que proporciona os cuidados 
necessários. O docente deve apresentar desafios para que o aluno alcance esse objetivo durante o atendimento em diferentes contextos e ambientes, como na residência do 
idoso e nas casas de repouso. Portanto, no âmbito das atividades profissionais propostas nessa situação de aprendizagem, os alunos terão como foco o seguinte 
questionamento: como estimular a independência e autonomia do idoso no seu dia a dia? 
    
Para que o cuidador atue de forma a incentivar a autonomia e independência do idoso, ele deverá ter como base os seguintes parâmetros: 

 

1. Atividades de vida diária do idoso; 

2. Possíveis situações de vulnerabilidade social, psicológica e física às quais está exposto o idoso; 

3. Atividades de lazer e de ocupação do tempo livre; 

4. Possíveis adaptações no ambiente para acomodação do idoso. 

 
É fundamental que o docente enfatize para os alunos a importância de que eles sejam os protagonistas da cena pedagógica e do processo de aprendizagem, estimulando a 
participação de todos tanto nos momentos presenciais como nos não presenciais. Recomenda-se também que o docente explique à turma a natureza das atividades que serão 
propostas nesta situação de aprendizagem. 

 

Para auxiliá-lo a responder a esses desafios, será necessário realizar as atividades propostas a seguir, como pesquisas, visitas técnicas, estudos direcionados, simulações e 
situações-problema, com o objetivo de identificar adaptações e possibilidades de inclusão do idoso em atividades de vida diária em tempo livre e aumento de qualidade de 
vida.  

 

É importante que, a cada atividade finalizada, o docente faça relações entre o que foi proposto e os indicadores e elementos da competência. 
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Indicadores 
1. Acompanha e auxilia o idoso nas suas atividades de vida diária, respeitando as diferenças individuais do processo de envelhecimento.   
2. Realiza ações de prevenção frente a situações de vulnerabilidade social, psicológica e física às quais está exposto o idoso, considerando as diretrizes do Estatuto do Idoso, 
de acordo com as orientações da equipe multiprofissional. 
3. Orienta atividades de lazer e de ocupação do tempo livre de acordo com interesse do idoso e orientações da equipe multiprofissional. 

Elementos 
Conhecimentos 

• O cuidador de idoso: perfil profissional – principais 

características (escuta ativa, paciência ativa, controle 

emocional, organização e planejamento, atuação ética como 

elo entre idoso, família, sociedade e equipe multiprofissional); 

saúde do Cuidador – qualidade de vida, ergonomia, vacinação, 

cuidados e acompanhamento de saúde física e psicológica, 

autocuidado, fatores de risco (estresse, tabagismo, 

obesidade, automedicação, alcoolismo, sedentarismo); 

• O cuidador de idoso e a equipe multiprofissional: médico, 

enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, 

fonoaudiólogo, odontólogo, educador físico, gerontólogo, 

assistente social, farmacêutico; funções e acesso aos 

profissionais; relações de trabalho; busca por orientação e 

limites de atuação; 

• Comunicação verbal e não verbal: barreiras comunicacionais 

(idioma, inibição, estereótipo, deficiências, agressividade, 

entre outros), estratégias de comunicação com o idoso; 

• Qualidade de vida do idoso: organização da rotina, sono e 

repouso, alimentação, hidratação, higiene e imagem pessoal, 

cuidados estéticos; aspectos culturais e valores morais e 

espirituais (gostos, preferências, hábitos); atividades de 

convívio social: equipamentos de lazer do município, 

ocupação do tempo livre, atividades de lazer e 

entretenimento; uso de aplicativos, softwares e jogos 

eletrônicos: cuidados, indicações e orientações da equipe 

multiprofissional.  

Habilidades 
• Interpretar as orientações da equipe multiprofissional; 

• Comunicar-se de maneira assertiva; 

• Mediar conflitos nas situações de trabalho;  

• Auxiliar na locomoção e movimentação do idoso;   

• Organizar o ambiente de permanência do idoso;  

• Identificar situações de risco para o idoso. 

 

Atitudes/Valores 
• Respeito aos limites de atuação profissional; 

• Respeito às orientações da equipe 

multiprofissional; 

• Sigilo no tratamento de dados e informações; 

• Responsabilidade e comprometimento com os 

acordos estabelecidos; 

• Zelo na apresentação pessoal e postura 

profissional; 

• Comprometimento com o cuidado do idoso; 

• Flexibilidade nas diversas situações de 

trabalho; 

• Cordialidade e empatia no trato com as 

pessoas; 

• Respeito à privacidade, ao histórico de vida e 

aos valores morais, culturais e religiosos do 

idoso e da família. 
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• Autocuidado do idoso: definição, finalidade e ações para o 

desenvolvimento; 

• Dependência, independência e autonomia do idoso: 

conceitos, ações e importância do estímulo e manutenção;  

• Fatores de risco para a pessoa idosa, prevenção e cuidados: 

sedentarismo, obesidade, quedas, atividades físicas, 

deficiências visual e auditiva, amputações, consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, desatualização vacinal; 

• Mobilidade funcional reduzida: conceito, ações para o 

desenvolvimento da mobilidade, equipamentos relacionados 

(bengala, muletas, andador, cadeira de rodas, entre outros), 

fatores de riscos para quedas e prevenção; 

• Ambiência: conceito, mobilidade, segurança, higiene, 

organização e adaptações no ambiente respeitando valores 

morais, culturais, éticos e religiosos. 

 
Aula Atividades ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 

participação 

Aula 4 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/assínc
rona) 

[CONTEXTUALIZAÇÃO E DEBATE] Como introdução ao tema 
“autonomia e independência do idoso”, sugere-se que o docente 
fomente um debate sobre os impactos do envelhecimento na rotina de 
uma pessoa e suas consequências. 
 
O docente pode propor aos alunos a criação de uma nuvem de 
palavras, usando como ferramenta o site Mentimeter 
(https://www.mentimeter.com/) ou outra ferramenta de fácil acesso e 
interação, a partir de perguntas lançadas à turma.  
 
À medida que a discussão for avançando, o docente pode fazer os 
novos questionamentos conforme as palavras utilizadas com mais 
frequência pelos alunos forem aparecendo na nuvem. 
 
Ao final, é importante que o docente apresente a nuvem resultante e 
faça a conclusão da atividade. 

• Mentimeter ( https://www.mentimeter.com/). 

• Capacidade funcional, autonomia e independência: 
definindo alguns termos importantes em gerontologia - 
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/capacida
de-funcional-autonomia-e-independencia-definindo-
alguns-termos-importantes-em-gerontologia/. 

• Independência e autonomia e escalas de avaliação -                
https://www.youtube.com/watch?v=f2g7zrL58jw 

 
 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/capacidade-funcional-autonomia-e-independencia-definindo-alguns-termos-importantes-em-gerontologia/
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/capacidade-funcional-autonomia-e-independencia-definindo-alguns-termos-importantes-em-gerontologia/
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/capacidade-funcional-autonomia-e-independencia-definindo-alguns-termos-importantes-em-gerontologia/
https://www.youtube.com/watch?v=f2g7zrL58jw
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 [ELABORAÇÃO - ROTINA DE TAREFAS] Após a reflexão a respeito do 
dia a dia de um idoso, feita na atividade anterior, sugere-se que o 
docente proponha a elaboração de uma rotina de tarefas para o 
cuidador de idoso. 
 
Para essa atividade, a turma deve ser dividida em grupos e cada um 
elaborará uma rotina de tarefas, com base em um modelo de Plano de 
Cuidados disponibilizado pelo docente. Além disso, o docente deverá 
explicar o perfil do idoso e descrever um cenário para que o aluno 
tenha insumos com os quais trabalhar e possa compreender a rotina 
do idoso em questão. Esses elementos são essenciais como referências 
para que o aluno crie uma rotina de tarefas diárias. 
 
Recomenda-se que o docente insira tópicos como o autocuidado do 
cuidador de idosos e a interação com a equipe multiprofissional na 
elaboração deste trabalho, por meio de questionamentos norteadores, 
a saber: 

• Por que é importante para o cuidador, como profissional, 
cuidar da própria saúde? 

• Como a falta de cuidado com a própria saúde pode impactar ou 
prejudicar a atuação profissional do cuidador de idoso? 

• Qual a importância da relação de trabalho do cuidador do idoso 
com a equipe multiprofissional? 

 
O docente orienta que cada grupo deverá apresentar as rotinas 
elaboradas. Durante cada apresentação, ele pode incentivar a turma a 
avaliar conjuntamente os trabalhos dos colegas. 
 

• Modelo prático de rotina – idoso: 
https://idosos.com.br/modelo-pratico-de-organizacao/. 

 

• Manual do Cuidador - Cartilha da UNIMED. RS. 2013. 
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias
//1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde. Guia prático do cuidador / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratic

o_cuidador.pdf.  

• Desgaste emocional do cuidador do idoso | Vida & 

Saúde. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmHBs-0TAFQ. 

 

 

 [SIMULAÇÃO] Após compreender como se dá a rotina diária de 
cuidados com um idoso, os alunos podem ser desafiados a realizar uma 
simulação realística ilustrando situações de um idoso assistido por uma 
equipe multiprofissional, com barreiras físicas e comportamentais. O 
docente pode enriquecer a atividade propondo que os alunos 
evidenciem os tipos de comunicação verbal e não verbal.  
 

• Como se comunicar com a pessoa idosa – disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=op63Nky0x4w. 

• Comunicação e a relação com o cuidado – disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=t46hCFNph0k. 

• Alunos do Senac desenvolvem o simulador de velhice - 
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/alunos-do-

 

https://idosos.com.br/modelo-pratico-de-organizacao/
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YmHBs-0TAFQ
https://www.youtube.com/watch?v=op63Nky0x4w
https://www.youtube.com/watch?v=t46hCFNph0k
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/alunos-do-senac-desenvolvem-simulador-de-velhice/5936726/
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Para o desenvolvimento da simulação realística o docente deverá 
organizar a turma em grupos, sendo que:  

• O 1º grupo fica responsável por planejar e executar o processo 
de simulação realística. 

• O 2º grupo fica responsável por elaborar um checklist para 
avaliar a simulação realística apresentada pelo grupo 1. 

 
Depois, as responsabilidades são alternadas – o grupo 2 planeja e 
executa a simulação, e o grupo 1 reelabora o checklist e avalia. 
 
É fundamental que o docente supervisione e apoie os grupos na 
construção do planejamento das simulações e na elaboração do 
checklist. 
 
Após a execução da simulação realística por todos os envolvidos 
(grupos 1 e 2), o docente deve propor um momento de feedback e 
discussão do atendimento da simulação realística.  
 
Ao final, o docente sintetiza as observações feitas pelos alunos e as 
correlaciona com os tipos de comunicação verbal e não verbal, 
evidenciando a importância da comunicação assertiva com a equipe 
multiprofissional, com os familiares e na relação com o próprio idoso. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula 
será presencial, no Senac. 

senac-desenvolvem-simulador-de-velhice/5936726/. 

• Vídeo: Simulador de velhice faz jovens sentirem 
limitações físicas da idade - 
https://www.youtube.com/watch?v=btn_YbaO96U. 

• Vídeo: Cuidado com idoso em casa – disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=sN0BHKuSI4s. 

 

 

Aula 5 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/assínc
rona) 

[PLANO DE ATIVIDADES] O docente deve solicitar que os alunos, a 
partir do resgate das rotinas de tarefas desenvolvidas na aula 4, 
elaborem, para um idoso conhecido ou hipotético: 

• 1 plano de atividades para um idoso independente 

• 1 plano de atividades para um idoso dependente 

Para essa atividade, recomenda-se que que a turma seja dividida em 
trios.  

• Autocuidado na terceira idade: recuperar a autoestima 

para ter uma velhice 

tranquila. https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUC

sWoFk.  

• SENAC recomenda: Envelhecer: autonomia [Episódio 
completo] - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tefc3lm75oc&list=
PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40. 

• Vídeo: Autonomia de Idosos no Brasil – PNS. Disponível 

 

http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/alunos-do-senac-desenvolvem-simulador-de-velhice/5936726/
https://www.youtube.com/watch?v=btn_YbaO96U
https://www.youtube.com/watch?v=sN0BHKuSI4s
https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUCsWoFk
https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUCsWoFk
https://www.youtube.com/watch?v=Tefc3lm75oc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=Tefc3lm75oc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
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Sugere-se que sejam indicados aos alunos vídeos e materiais de leitura 
sobre o tema, disponíveis na plataforma, para auxiliá-los nessa 
elaboração.  

Para enriquecer o plano de atividades, os alunos poderão incluir 
estímulos ao idoso por meio de exercícios. O docente, nesse momento, 
deve deixar explícito que o foco da atividade do cuidador de idoso está 
no monitoramento e estimulação para que o idoso dê continuidade ao 
seu cuidado seguindo o Plano de Trabalho da equipe multiprofissional. 
 
Em seguida, o docente pode demonstrar o passo a passo de todos os 
exercícios relacionados a seguir, questionando e apresentando aos 
alunos a possibilidade de relacionar as atividades de lazer e locais de 
lazer disponíveis para os idosos. 

Exercícios e técnicas: 

• Alongamentos passivos: ísquios surais, panturrilha e adutores 
de quadril; 

• Movimentações ativas isoladas ou associadas de membros 
superiores e membros inferiores; 

• Bomba muscular de panturrilha; 

• Ponte de quadril; 

• Facilitação de quadríceps; 

• Posicionamento no leito do decúbito dorsal para decúbito 
lateral;  

• Exercícios respiratórios com movimentos de braço; 

• Movimentação ativa ou passiva de ombro; 

• Relaxamento escapular; 

• Bom momento para fazer massagens de alívio na coluna 
lombar; 

• Transferência de decúbito lateral para sentado; 

• Exercícios de pé; 

• Transferência de pé para sentado 

• Utilização da cinta de transferência, traçado ou lençol; 

• Deslocamento no leito; 

em: 

https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl7oZvs&list 

=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50.  

• Manual do Cuidador - Cartilha da UNIMED. RS, 2013. 
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias
//1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf. 

 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília: Ministério 

da Saúde. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratic

o_cuidador.pdf.  

• Vídeo: Cuidado com idoso em casa – disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=sN0BHKuSI4s. 

• 5 opções de atividades físicas para idosos. Disponível 

em: https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-

exercitar-mais/5-opcoes-de-atividades-fisicas-para-

idosos.  

• SENAC recomenda: Reabilitação - Exercício de Equilíbrio 
e Coordenação para Idosos - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2nj8hT0wPv8&list
=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=48. 

• SENAC recomenda: Fisioterapia para idosos: Parte 1- 
programa de exercícios domiciliares - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4FU47XGJUYg&list
=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=47 

• Vídeo: Cuidador de Idosos - posicionamento e 
transferências. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6fB4cqYEYc4. 

• Vídeo: Posicionamentos, mobilidade e transferência. 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pm4WWNUJx70. 

https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl7oZvs&list%20=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl7oZvs&list%20=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sN0BHKuSI4s
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/5-opcoes-de-atividades-fisicas-para-idosos
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/5-opcoes-de-atividades-fisicas-para-idosos
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/5-opcoes-de-atividades-fisicas-para-idosos
https://www.youtube.com/watch?v=2nj8hT0wPv8&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=2nj8hT0wPv8&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=4FU47XGJUYg&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=4FU47XGJUYg&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=6fB4cqYEYc4
https://www.youtube.com/watch?v=pm4WWNUJx70
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• Transferência leito/cadeira para de pé. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima 
aula será não presencial, síncrona, e que os alunos devem acessar 
a plataforma para as orientações. 

 

Aula 6 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/assínc
rona) 
 

[VISITA – PREPARAÇÃO] Como sensibilização para a atividade de visita 
técnica, recomenda-se que o docente estimule um debate entre os 
alunos, partindo das seguintes questões: 
 

• O que é qualidade de vida para cada um deles;  

• Como cada um entende o envelhecimento ativo; 

• Qual a importância de um plano de cuidados personalizado. 
 
Com base nas discussões anteriores acerca do envelhecimento ativo e 
da qualidade de vida do idoso, do trabalho e do perfil do profissional 
cuidador de idoso, o docente deverá explicar aos alunos a proposta de 
atividade: planejamento a realização de uma visita a uma instituição de 
longa permanência ou residência onde tenha idoso, com observação 
do ambiente, rotina de cuidados e perfil do profissional cuidador. 
 
A primeira parte da atividade será o planejamento da visita. O docente 
deve elaborar, junto com os alunos, um checklist com pontos 
importantes que o aluno deve observar durante a visita, como: 
 

• Qual a idade do idoso(os); 

• Quais as limitações do(s) idoso(s) que foram identificadas; 

• As características fisiológicas do processo de envelhecimento 
do idoso no momento; 

• As adequações do ambiente; 

• A postura do profissional que está cuidando do idoso ou da 
pessoa responsável pelo cuidado com o idoso. 

 
Também junto com os alunos, sugere-se que elabore um roteiro de 
perguntas ao cuidador de idosos, para compreender quais são os 
desafios do profissional, considerando especificamente o ambiente em 
que está sendo feita a visita e quais as atividades diárias de cuidado, 

• SENAC recomenda: Qualidade de vida: dicas e cuidados 
com o idoso - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tRzaaHLHAhA&list
=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=52. 

• SENAC recomenda: Longevidade | Coluna #35- 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pmeVatAKqVY&lis
t=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50. 

• SENAC recomenda: Medicina do sono: envelhecimento 
saudável e sono - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_dVY6T_vdOk&list
=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=56. 

• Envelhecimento com qualidade de vida | Ao Vivão #24. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-
zgbup1lhjg. 

• Vídeo: O que quer dizer envelhecimento ativo? 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fmP5wJRD88c. 
 
 
 

 

Postagem do 
check list na 
plataforma 

https://www.youtube.com/watch?v=tRzaaHLHAhA&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=tRzaaHLHAhA&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=pmeVatAKqVY&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=pmeVatAKqVY&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=_dVY6T_vdOk&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=_dVY6T_vdOk&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=-zgbup1lhjg
https://www.youtube.com/watch?v=-zgbup1lhjg
https://www.youtube.com/watch?v=fmP5wJRD88c
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assistência e lazer planejadas para o idoso em questão. 
 
O docente deverá fornecer informações aos alunos sobre conduta, 
sigilo, postura profissional, respeito à privacidade e valores do idoso, 
empatia e comportamento adequado durante a visita. Também deve 
orientar sobre como interagir com os idosos, de modo a observar os 
pontos elencados no checklist, sem necessariamente questioná-los de 
maneira direta – alguns temas, se perguntados explicitamente, podem 
causar algum tipo de constrangimento ao idoso e ainda prejudicar o 
andamento da visita. 
 
OBS.: o docente deverá definir quais serão as instituições e encaminhar 
junto ao Senac todo o processo para a realização da visita. 
 

[ENCAMINHAMENTO] Explicar ao aluno que a próxima aula será a 
visita da turma à instituição de longa permanência e que a aula 
subsequente será presencial, no Senac. 

Aula 7 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/assínc
rona) 
 

[VISITA TÉCNICA]  
 
O aluno deve, durante a visita, abordar o idoso e conversar com o 
cuidador utilizando o checklist e o roteiro elaborados. 
 
Após a visita e os dados e impressões colhidos, o aluno deverá elaborar 
um relatório de visita e postá-lo na plataforma. 

 
Os relatórios serão comentados pelo docente e repostados na 
plataforma com o feedback. 
  

 

Entrega do 

relatório de 
visita 

Aula 8 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/assínc
rona) 
 

[ATIVIDADE AVALIATIVA: PLANO DE ATIVIDADES] Retomando a 
avaliação da visita técnica realizada pela turma, sugere-se que o 
docente lance perguntas aos alunos sobre o que entendem, neste 
momento, por: 
 

• Autocuidado; 

• Dependência e independência do idoso; 

• Fatores de risco da pessoa idosa; 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília: Ministério 

da Saúde. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratic

o_cuidador.pdf  (itens de 14 a 16). 

• Vídeo: Autocuidado na terceira idade: recuperar a 

Postagem das 
ideias em  
forma de 

tópicos na 
plataforma 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf


PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

16  

• O papel das atividades de lazer, físicas e cognitivas para 
promover a independência e autonomia do idoso; 

• A relação e a comunicação com a equipe multiprofissional. 
 
À medida que os alunos forem apresentando suas ideias, o docente 
incentiva os alunos a relacioná-las aos conhecimentos.  
 
O docente deve, então, solicitar que os alunos retomem o Plano de 
Atividades e proponham a ampliação da resolução desse plano usando 
as discussões e apresentações feitas como apoio. 
 
O plano deve apresentar coerência entre as atividades propostas e a 
situação encontrada. Na apresentação, os alunos devem comparar este 
plano com o primeiro realizado, e o docente deverá realizar seus 
comentários acerca do trabalho. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula 
será presencial no Senac. 

autoestima para ter uma velhice tranquila. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUCsWoF

k. 

• Vídeo: Autonomia de Idosos no Brasil – PNS. Disponível 

em: 

https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl7oZvs&list

=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50.  

 

 
 

Situação de Aprendizagem 3:  Atividades de Vida Diária (AVD), vulnerabilidades e cuidados com o idoso 
Carga horária prevista: 28 h 

Número de aulas: 7  

Uma das grandes questões envolvidas no processo de envelhecimento é a manutenção de uma vida ativa, participativa, com qualidade de vida e dignidade. Nesta situação de 
aprendizagem, os alunos terão como foco os seguintes questionamentos: como planejar as atividades e os cuidados com o idoso no dia a dia e identificar e lidar com possíveis 
situações de vulnerabilidade? 
    
Para que o cuidador atue de forma a incentivar as atividades diárias do idoso, ele deverá ter como base os seguintes parâmetros: 

 

1. Atividades de vida diária do idoso; 

2. Possíveis situações de vulnerabilidade social, psicológica e física às quais está exposto o idoso; 

3. Atividades de lazer e de ocupação do tempo livre; 

4. Possíveis adaptações no ambiente para acomodação do idoso. 

 
É fundamental que o docente enfatize para os alunos a importância de que eles sejam os protagonistas da cena pedagógica e do processo de aprendizagem, estimulando a 
participação de todos tanto nos momentos presenciais como nos não presenciais. Recomenda-se também que o docente explique à turma a natureza das atividades que serão 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUCsWoFk
https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUCsWoFk
https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl7oZvs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl7oZvs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50
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propostas nesta situação de aprendizagem. 

 

Para auxiliá-lo a responder a esses desafios, será necessário realizar as atividades propostas a seguir, como pesquisas, estudos direcionados, conversas com profissionais da área 
e resoluções de situações-problema, com o objetivo de identificar adaptações e possibilidades de inclusão do idoso em atividades de vida diária em tempo livre e aumento de 
qualidade de vida, além de prevenir, identificar e lidar com situações de violência e vulnerabilidade.  

 

É importante que, a cada atividade finalizada, o docente faça relações entre o que foi proposto e os indicadores e elementos da competência mobilizados. 

 

Indicadores 
1. Acompanha e auxilia o idoso nas suas atividades de vida diária, respeitando as diferenças individuais do processo de envelhecimento.   
2. Realiza ações de prevenção frente a situações de vulnerabilidade social, psicológica e física às quais está exposto o idoso, considerando as diretrizes do Estatuto do Idoso, de 
acordo com as orientações da equipe multiprofissional. 

3. Orienta atividades de lazer e de ocupação do tempo livre de acordo com interesse do idoso e orientações da equipe multiprofissional. 

4. Providencia adaptações no ambiente de acordo com as orientações da equipe multiprofissional, condições de mobilidade, segurança e valores do idoso e da família. 

Elementos 
Conhecimentos 

• Atividades de vida diária (AVDs): definição, classificação e tipos – 

básicas (relacionadas ao autocuidado, como banhar-se, alimentar-

se, vestir-se, caminhar), instrumentais (mantém o idoso ativo na 

comunidade como fazer compras, utilizar transporte, preparar 

refeições, ir ao banco) e avançadas (realizar viagens, planejamento 

financeiro, atividades de ocupação do tempo livre); 

• Hospitalidade: conceito, relação hóspede e anfitrião, regras de 

convivência; 

• Relação de ajuda: conceito, importância e como construí-la; 

• Vulnerabilidade: social, psicológica e física – definições, ações de 

prevenção e encaminhamentos;  

• Violência contra o idoso: tipos, indicadores de maus tratos, 

encaminhamentos; 

• Programas voltados ao idoso disponíveis no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS): 

definições, ações e acesso. 

Habilidades 

 
• Comunicar-se de maneira assertiva; 

• Auxiliar na locomoção e movimentação do idoso;   

• Identificar situações de risco para o idoso. 

 

 

Atitudes/Valores 
• Respeito aos limites de atuação profissional; 

• Comprometimento com o cuidado do idoso; 

• Cooperação com os membros da família e 

equipe; 

• Proatividade no encaminhamento das 

informações e resoluções de problemas; 

• Responsabilidade socioambiental; 

• Zelo pelo ambiente e pertencentes do idoso; 

• Iniciativa no planejamento das atividades 

com o idoso; 

• Atitude propositiva no desenvolvimento do 

trabalho. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 9 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[ESTUDO DE CASO] O docente deve propor ao grupo a resolução de 
estudos de caso nos quais o aluno deve detalhar por escrito as 
condutas/cuidados e ações para cada um dos casos apresentados sob 
perspectiva do cuidado com os idosos.  
 
A dinâmica para a resolução do estudo de caso deve seguir os momentos 
descritos a seguir: 
 
1° momento – O docente deverá dividir a turma em quatro grupos e 
disponibilizar um estudo de caso para cada um deles (importante acordar 
com a turma quanto tempo terão para a realização dessa etapa).  
 
2º momento – O docente deve solicitar que os grupos troquem os 
estudos de caso e as análises realizadas para que outro grupo faça suas 
contribuições (importante acordar com a turma quanto tempo terão 
para a realização dessa etapa).  
 
3º momento – Discussão e apresentação dos casos.  
 
Estudos de caso: 
 
Você é um cuidador de idoso que trabalha durante o dia em uma 
instituição de longa permanência, em escala 12/36h, e nas horas de folga 
atua como profissional autônomo, realizando atendimento a vários 
idosos. Você inicia sua rotina de trabalho pensando na particularidade de 
cada idoso. 
 

1. U.P.F., 75 anos, vive na casa de repouso há seis meses, foi tomar 
um banho pela manhã, teve queda da própria altura e relata que 
escorregou no banheiro, queixa-se de muita dor no membro 
inferior direito, não conseguindo se mexer. Apresenta também um 
hematoma no membro superior direito. 

• Manual do cuidador - Cartilha da UNIMED. RS, 2013. 
Disponível em: 
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materi
as//1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília: 

Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_prat

ico_cuidador.pdf.  

 

 

http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
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2. A.K.M., 90 anos, vive na casa de repouso há 12 anos, teve uma 
fratura de fêmur há dois anos, deambula com auxílio de um 
andador. É religiosa fervorosa e gosta de realizar pregações na 
instituição.  

3. M.A.C., 81 anos, é uma cliente para a qual você presta assistência 
domiciliar há três anos, em razão de os filhos dela trabalharem fora 
da cidade, e sua escala é de 24/48 horas. Em seu quadro atual, faz 
uso de medicamentos para hipertensão, é autônoma, ativa e 
deambula sem limitação. 

4. Você também acompanhará pela primeira vez um casal de idosos, 
na residência deles, no horário noturno, a senhora J.E.C., 87 anos, 
e o senhor P.E.C., 92 anos, casados há 60 anos, vivem com um filho 
de 52 anos, alcóolatra e agressivo. A renda familiar é composta 
apenas pelas aposentadorias dos idosos. 

Frente às situações citadas, qual a conduta adequada deverá ser 
adotada pelo cuidador de acordo com a necessidade de cada idoso?  
 
Para o 3º momento, o docente pode projetar cada estudo de caso e 
fomentar a discussão a partir das análises realizadas pelos grupos e 
relacionando as contribuições com elementos como qualidade de vida 
do idoso e cuidados diários. 
 
[ENCAMINHAMENTOS] O docente deve orientar o grupo que a próxima 
aula será presencial, no Senac.  

Aula 10 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[CONSTRUÇÃO DE ROTEIRO] Articulando as respostas dadas pelos 
alunos no estudo de caso relacionado às atividades de vida diária de um 
idoso, o docente deve organizar uma atividade de elaboração de roteiro 
de tarefas para o idoso que proporcione aos alunos uma análise crítica 
em relação às AVD’s do idoso. Essas orientações deverão ser postadas 
pelo docente na plataforma. 
 
O aluno deve contemplar os seguintes tópicos na elaboração do roteiro: 

• Banho; 

• Vestir-se; 

• Higiene pessoal; 

• Tratado de geriatria e gerontologia. FREITAS, 
Elizabete Viana de; PY, Ligia . 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016. 

 

• Manual do Cuidador - Cartilha da UNIMED. RS. 2013 

Disponível em: 
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materi
as//1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília: 

 

http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
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• Transferência; 

• Continência; 

• Alimentação; 

• Comunicação; 

• Atividades de lazer; 

• Prevenção de quedas, contemplando orientações sobre 
iluminação adequada, cuidados em escadas ou locais com 
desníveis e utilização de objetos adaptáveis e dispositivos 
facilitadores para locomoção e prevenção de acidentes. 

O aluno terá que pesquisar sobre as atitudes e percepções favoráveis às 
adaptações necessárias para segurança do idoso e prevenção de 
quedas/acidentes. O docente indicará fontes para a pesquisa. 

O aluno deve postar o roteiro na plataforma e o docente dará a 
devolutiva. 

[ENCAMINHAMENTOS] O docente deve orientar o grupo que a próxima 
aula será não presencial, síncrona, e que precisarão acessar a plataforma 
para obter as orientações. 

Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_prat
ico_cuidador.pdf.  

• SENAC recomenda: Dr. SBOT dá dicas sobre a 
segurança dos idosos - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3sn8ocweS68&li
st=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=58. 

• Vídeo: Posicionamentos, mobilidade e transferência. 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pm4WWNUJx70 

• SENAC recomenda: Casa adaptada para terceira idade 
- Dicas! - disponível em: - 
https://www.youtube.com/watch?v=92UTbRDGDFU&
list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=49. 

• Vídeo: Cuidado com idosos. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=RU4nBxyywp8. 

• SENAC recomenda: O Hospital Albert Einstein fala 
sobre a importância da segurança do idoso - 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=AgCTxG1dV7U&l
ist=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=59. 

• BESTETTI, Maria Luisa Trindade. Ambiência: espaço 

físico e comportamento. Rev. bras. geriatr. gerontol., 

Rio de Janeiro , v. 17, n. 3, p. 601-610, set. 2014. 

Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1809-98232014000300601&lng=en&nrm=iso. 

• Vídeo: Idosos e o risco de quedas. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=969RVLljaAo. 

Aula 11 

 Presencial       

 Não 

[RODA DE CONVERSA - CONVIDADO EXTERNO] O docente deve 
convidar um profissional da área de saúde que tenha experiência com 
idosos para que ele compartilhe com os alunos experiencias vividas em 

• SENAC recomenda: Violência contra o idoso | Saiba 
como ajudar e denunciar- disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XfsxjLkBzw&list

Postagem na 
plataforma do 
quadro-síntese 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3sn8ocweS68&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=3sn8ocweS68&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=3sn8ocweS68&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=pm4WWNUJx70
https://www.youtube.com/watch?v=92UTbRDGDFU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=92UTbRDGDFU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=92UTbRDGDFU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=RU4nBxyywp8
https://www.youtube.com/watch?v=AgCTxG1dV7U&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=AgCTxG1dV7U&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=AgCTxG1dV7U&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=59
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232014000300601&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232014000300601&lng=en&nrm=iso
https://www.youtube.com/watch?v=969RVLljaAo
https://www.youtube.com/watch?v=4XfsxjLkBzw&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=62
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presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

relação às principais vulnerabilidades e violências que impactam o 
processo de envelhecimento de idosos e como a questão foi resolvida. 
 
Após a conversa, para fazer o fechamento, o docente pode solicitar aos 
alunos que, em dupla, pesquisem na mídia filmes e documentários, ou 
com pessoas próximas, sobre acontecimentos de violência ou 
vulnerabilidade com o idoso, além de como foi resolvida a situação. Após 
a pesquisa, solicitar que registrem os tipos de violência que encontraram 
em post its virtuais. 
 
Para finalizar o encontro, o docente solicita que elaborem um quadro-
síntese dos aspectos encontrados no estudo, enfatizando como poderão 
lidar com essas situações em suas atividades diárias. Cada dupla deverá 
postar o quadro na plataforma.  
 
[ENCAMINHAMENTOS] O docente deve orientar o grupo que a próxima 
aula será presencial, no Senac. 

=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=62. 

 

• SENAC recomenda: Violência financeira contra o 
idoso: como identificar? - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=f2tVzOOVYXU&li
st=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=61. 

 

• VIEIRA, L. F; NETO, C. D; SOGAME, L. C. M. Violências e 
acidentes nos idosos assistidos no atendimento pré-
hospitalar no Espírito Santo, Brasil. Textos & Contextos 
(Porto Alegre), 18(1), p. 161-173, 2019. Disponível 
em: https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/fas
s/article/view/31148/18802. 

• SENAC recomenda: Abandono aos idosos: uma 
realidade despercebida - disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=cBrvEUI9uGc&lis
t=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=60. 

 

Aula 12 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[ESTUDO DE CASO] O docente deve retomar a aula anterior fazendo 
relação com os tipos de violência que acometem os idosos.  
 
Os alunos devem ser divididos em grupos e os estudos de caso 
distribuídos entre eles. Cada equipe deve focar na análise do caso que 
recebeu e resolvê-lo.  
 
As equipes deverão estruturar uma apresentação respondendo aos 
questionamentos:  

• Qual é a conduta a ser adotada como cuidador de idosos?    

• Quais são os cuidados e ações frente às situações suspeitas de 
agressão aos idosos (violência contra o idoso)? 

 
 
Caso 1: T.V.C, 88 anos, passou a morar com familiares após ter ficado 

• SENAC recomenda: Violência contra o idoso | Saiba 
como ajudar e denunciar- disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XfsxjLkBzw&list
=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=62. 

 

• SENAC recomenda: Violência financeira contra o 
idoso: como identificar? - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=f2tVzOOVYXU&li
st=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=61. 

 
 

• VIEIRA, L. F; NETO, C. D; SOGAME, L. C. M. Violências e 
acidentes nos idosos assistidos no atendimento pré-

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4XfsxjLkBzw&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=4XfsxjLkBzw&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=f2tVzOOVYXU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=f2tVzOOVYXU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=f2tVzOOVYXU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=61
https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/fass/article/view/31148/18802
https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/fass/article/view/31148/18802
https://www.youtube.com/watch?v=cBrvEUI9uGc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=cBrvEUI9uGc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=cBrvEUI9uGc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=4XfsxjLkBzw&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=4XfsxjLkBzw&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=4XfsxjLkBzw&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=f2tVzOOVYXU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=f2tVzOOVYXU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=f2tVzOOVYXU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=61
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viúva. É uma senhora idosa que você atende em domicílio via operadora 
de saúde, há mais de três meses. Possui dependência nos cuidados de 
vida diária. Nos últimos tempos você tem observado que a sra. T.V.C 
apareceu com hematomas nos braços e cicatriz de queimadura nas 
pernas. Além disso, observou que a sra. T.V.C passou a fazer uso de 
calmantes prescritos por um psiquiatra e vem mudando seu 
comportamento, estando um pouco mais retraída. Qual é a sua conduta 
como cuidador de idosos?   
 
Caso 2: Você é cuidadora de idosos autônoma, seu trabalho é em horário 
noturno. Próximo da sua casa mora um casal de idosos (a sra. M.C., 75 
anos, e o sr. O.C., 86 anos) que vive com o filho solteiro, que no momento 
está desempregado. Nos últimos 30 dias, ao chegar do trabalho você tem 
observado um movimento diferente na casa do casal idoso, por volta das 
7h da manhã. Você ouve com frequência um adulto gritando com os 
idosos, verbalizando palavras ofensivas, de humilhação e aterrorizando 
o casal. Nas últimas duas semanas você não vê mais o casal na parte 
externa da casa, pegando sol.  
 
Caso 3: Você é cuidador de idosos da sra. G.G., 85 anos, aposentada, que 
mora com familiares, acamada, com sequelas de mobilidade física e 
comunicação verbal, decorrente de um AVE. A sra. G.G. morava sozinha 
até o acontecimento, quando a família foi orientada pelos órgãos 
competentes sobre a responsabilidade de cuidar da idosa. A sra. G.G. 
tentou por várias vezes comunicar-se com você, dizendo que não tem 
mais dinheiro para comprar comida, mas você não sabe muito bem o que 
fazer com essa informação, pois acha que a sra. G.G não em plena posse 
de suas faculdades mentais. Além disso, você tem observado que precisa 
solicitar várias vezes a compra dos materiais para os cuidados com a 
idosa.  
 
Os alunos devem apresentar a resolução das perguntas em relação ao 
estudo de caso e o docente, em conjunto com a turma, comentará e fará 
as observações pertinentes. 
 
[ENCAMINHAMENTOS] O docente deve orientar o grupo que a próxima 

hospitalar no Espírito Santo, Brasil. Textos & Contextos 
(Porto Alegre), 18(1), p. 161-173, 2019. Disponível 
em: https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/fas
s/article/view/31148/18802. 

 

https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/fass/article/view/31148/18802
https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/fass/article/view/31148/18802
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aula será presencial, no Senac. 
 

Aula 13 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[DISCUSSÃO EM GRUPO] A partir do que já foi discutido sobre violência 
e vulnerabilidade, o docente estimula os alunos a identificarem desafios 
que envolvem todos os atores que convivem com o idoso, refletindo 
sobre a importância na tomada de decisão e encaminhamento diante da 
possível constatação de que o idoso está passando por alguma violência 
ou vulnerabilidade. 

 

Recomenda-se que o docente traga algumas questões ao grupo:  

• Conhecem algum programa voltado ao idoso?  

• Se sim, quais os tipos? 

• Como aderir ao programa?  

• Será que os idosos e suas famílias têm conhecimento desses 
programas? 

 
O docente organiza a turma em grupos para que pesquisem no site do 
Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e por projetos 
municipais sobre os principais programas voltados ao idoso disponíveis 
no SUS e no município. 
 
[ENCAMINHAMENTOS] O docente deve orientar o grupo que a próxima 
aula será não presencial, assíncrona, e que os alunos devem acessar a 
plataforma para as atividades propostas. 

 
 
 
 

• SENAC recomenda: Viva mais SUS - saúde do idoso 
(completo) - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=LvSZz4ZAsLw&lis
t=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=39. 

• Portaria Nº 2.528 de 19 de outubro de 2006. Aprova a 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Disponível 
em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/
prt2528_19_10_2006.html. 

• SUS cria programa de saúde para idosos. Disponível 
em: http://centrape.org/blog/saude/sus-cria-
programa-de-saude-exclusivo-para-idosos/. 

• Decreto nº 10.133, de 26 de novembro de 2019. 
Institui o programa viver – Envelhecimento Ativo e 
Saudável. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2019/decreto/D10133.htm. 

 

Aula 14 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[ATIVIDADE AVALIATIVA: PLANO DE CUIDADOS] Após conhecer quais 
são as principais limitações dos idosos no dia a dia, os riscos de 
vulnerabilidade e o fazer profissional do cuidador de idoso, solicitar aos 
alunos que elaborem e apresentem um plano de cuidados para um idoso 
conhecido. Pode ser realizado entre as duplas que elaboraram o Plano 
de Atividades nas aulas anteriores, e deve conter os seguintes itens:   

• Atividades que o cuidador irá realizar com o idoso; 

• Adaptações no ambiente pensando nas limitações do idoso; 

• Atividades diárias que serão propostas para o idoso, 
pensando em suas limitações e estimulando a sua 

 
 

Postagem do 
plano de cuidados 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LvSZz4ZAsLw&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=LvSZz4ZAsLw&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=LvSZz4ZAsLw&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=39
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html
http://centrape.org/blog/saude/sus-cria-programa-de-saude-exclusivo-para-idosos/
http://centrape.org/blog/saude/sus-cria-programa-de-saude-exclusivo-para-idosos/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.133-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.133-2019?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10133.htm
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independência; 

• Como melhorar a qualidade de vida deste idoso. 
 

O plano deve apresentar coerência entre as atividades propostas e a 
situação encontrada, que deve ser descrita na parte inicial do plano de 
cuidados.  
 
Sugere-se que o docente solicite aos alunos duas entregas: o plano de 
cuidados em arquivo editor de texto, a ser postado na plataforma em 
prazo definido; uma apresentação do plano que será feita 
presencialmente na aula seguinte ao docente e aos colegas. 
 
[ENCAMINHAMENTOS] O docente deve orientar o grupo que a próxima 
aula será presencial, no Senac. É importante enfatizar aos alunos a 
entrega da tarefa no prazo acordado. 
 

Aula 15 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[ATIVIDADE AVALIATIVA UC: PLANO DE CUIDADOS - APRESENTAÇÃO]  
O docente deve solicitar aos alunos que apresentem os planos de 
cuidado elaborados segundo a situação e o perfil de cada idoso. 
 
Após cada apresentação, os grupos deverão comparar este plano com os 
primeiros planos realizados em aulas anteriores e contar um pouco sobre 
o processo de construção.  
 
O docente deverá realizar seus comentários acerca das soluções 
propostas pelos alunos em cada plano e realizar o fechamento dos 
trabalhos nesta unidade curricular, fazendo uma breve síntese de tudo o 
que foi visto na unidade.  
 
[ENCAMINHAMENTOS] O docente deve orientar o grupo que a próxima 
aula será presencial, no laboratório do Senac. 
 

  

Observações:  
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UC 2: Cuidar da pessoa idosa em suas atividades de vida diária CH: 84 horas 
 
Situação de Aprendizagem 1:  Aspectos práticos do cuidado humanizado 
Carga horária prevista: 36 h 

Número de aulas: 
9 

O docente deve apresentar desafios para que o aluno seja estimulado as refletir sobre as demandas de cuidados com o idoso, considerando os ambientes no seu 
contexto domiciliar, em centro-dia e nas ILPI's. Nesse processo, é fundamental que o aluno reflita acerca das seguintes questões norteadoras da situação de 
aprendizagem: como identificar as demandas de cuidado considerando o contexto de cada idoso? Quais especificidades do cuidado devem ser consideradas quanto a 
higiene e conforto? Como acompanhar o estado de saúde do idoso e realizar os registros de maneira eficaz para a família e para a equipe de trabalho? 
 
Dentre as atribuições do cuidador do idoso estão os cuidados com a pessoa idosa no que diz respeito ao seu bem-estar, considerando fatores como higiene, conforto, 
entretenimento, alimentação, mobilidade e saúde, de modo a zelar por sua integridade física, emocional e social. No âmbito das atividades profissionais propostas 
nessa situação de aprendizagem, os seguintes aspectos devem ser considerados como nortes para a ação pedagógica:  

• Estado de saúde do idoso, as orientações da equipe multiprofissional e as premissas do cuidado humanizado;   

• Estímulo à independência e à autonomia para o idoso; 

• O registro da rotina e a comunicação com a família do idoso e com a equipe multiprofissional. 

 

É fundamental que o docente enfatize para os alunos a importância de que eles sejam os protagonistas da cena pedagógica e do processo de aprendizagem, estimulando 
a participação de todos tanto nos momentos presenciais como nos não presenciais. Recomenda-se também, que o docente explique à turma a natureza das atividades 
que serão propostas nesta situação de aprendizagem. 

Para auxiliar o aluno a responder a esses desafios, o docente deve propor a realização das atividades propostas a seguir, como a resolução dos estudos de casos a partir 
de eixos temáticos, a realização de pesquisas, apresentações, registro das atividades, debates, visitas técnicas, simulações realísticas e atividades com idosos.  

Recomenda-se sempre que o docente explicite para o aluno a relação entre as atividades previstas e os indicadores e elementos de competência mobilizados. 
 

Indicadores 
1. Monitora o estado de saúde do idoso de acordo com orientações da equipe multiprofissional e premissas do cuidado humanizado.   

3. Proporciona medidas de conforto de acordo com autonomia e independência do idoso, respeitando as orientações da equipe multiprofissional. 

6. Registra a rotina e comunica a família e equipe multiprofissional, considerando as alterações do estado de saúde do idoso. 
Elementos 
Conhecimentos 

• Medidas de segurança: contaminação, infecção e 
infecção cruzada, conceitos e responsabilidades: 
higienização das mãos – definição, finalidade e passo a 
passo de acordo com o Ministério da Saúde; 
equipamentos de proteção individual: conceito, tipos 

Habilidades 

• Comunicar-se de maneira assertiva;  

• Interpretar prescrição e orientações da 
equipe multiprofissional; 

• Atentar-se a comportamentos, reações, 

Atitudes/Valores 

• Respeito aos limites de atuação profissional;  

• Respeito às orientações da equipe 
multiprofissional. Comprometimento com o 
cuidado do idoso;  
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(luvas, máscaras, avental), indicação e formas de 
utilização;  

• Descarte de resíduos: tipos de resíduos e destino; 

• Equipamentos e materiais utilizados pelo cuidador de 
idoso – finalidade, tipos, utilização e limites de 
atuação: termômetro digital, aparelho de pressão 
arterial digital, bolsa térmica, compressas, comadre, 
papagaio, dispositivo para incontinência urinária 
masculino, bolsa coletora de urina, bolsa de 
colostomia,  fralda, luva para higiene corporal, cadeira 
higiênica, cama, colchões e lençóis, aspirador nasal, 
novas tecnologias facilitadoras para atividades diárias 
de vida (como porta comprimido digital, aplicativos de 
agenda do idoso);   

• Equipamentos e materiais apresentados e orientados 
pelos serviços de saúde:  seringas, agulhas e caneta de 
aplicação de insulina; aparelho de glicemia capilar; 
sonda enteral e de gastrostomia; equipos e frascos 
para dietas; 

• Monitoramento do estado de saúde do idoso: 
cuidados com a pele (hidratação, prevenção de lesões, 
curativos simples para escoriações, feridas pequenas, 
não profundas e sem secreções); aplicação de calor e 
frio (manuseio da bolsa térmica, tempo e cuidados na 
aplicação); lesão por pressão (conceito, sinais de 
identificação, prevenção); controles da pressão arterial 
e temperatura corporal (parâmetros de normalidade, 
procedimento de verificação, registro, informação das 
alterações), glicemia capilar (parâmetros de 
normalidade). 

• Senilidade e síndromes geriátricas – varizes, 
hipertensão, diabetes, desnutrição, desidratação, 
catarata, pneumonia, incontinência urinária e fecal, 
infecção urinária, artrose, Parkinson, acidente vascular 
encefálico (AVE), demências (declínio cognitivo leve, 
Alzheimer, corpos de Lewy, demência 

sinais e sintomas do idoso; 

• Utilizar materiais e equipamentos.  
• Cooperação com os membros da família e a 

equipe; 

• Flexibilidade nas diversas situações de 
trabalho;  

• Cordialidade e empatia no trato com as 
pessoas;  

• Responsabilidade e comprometimento com 
os acordos estabelecidos;  

• Zelo pela apresentação pessoal e postura 
profissional; 

• Sigilo no tratamento de dados e 
informações; 

• Proatividade no encaminhamento das 
informações e resoluções de problemas;  

• Zelo pelas medidas de segurança nas 
diversas situações de trabalho;  

• Iniciativa no planejamento das atividades 
com o idoso;  

• Respeito à privacidade, ao histórico de vida 
e aos valores morais, culturais e religiosos 
do idoso e da família. 
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frontotemporal): definição, principais sinais e 
sintomas, cuidados relacionados;  

• Comunicação para idoso com demência: 
características específicas e abordagem; 

• Medidas de conforto: definição, tipos, finalidade, 
execução, cuidados relacionados e anotação- 
hidratação da pele, mudança da posição do corpo, 
utilização de almofadas e travesseiros, organização do 
ambiente, cuidados pelos objetos do idoso, 
transferência cama/cadeira higiênica, limpeza da boca 
e nariz, eliminações fisiológicas (troca de fralda, 
esvaziamento e troca de bolsa de colostomia, 
esvaziamento de bolsa coletora de urina); 

• Cuidados paliativos, finitude e morte: conceitos 
segundo a OMS; cuidados relacionados à finitude; 
aspectos culturais e crenças, processo de luto, 
providências em relação à morte em domicílio. 

 
Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 

participação 

Aula 16 

 Presencial 

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[DIÁRIO DO CUIDADOR] O docente explica para a turma que, nesta 
unidade curricular, os alunos utilizarão um material para registro das 
atividades, em especial durante as simulações. Poderá ser um diário do 
cuidador ou diário de bordo físico ou eletrônico, ou a caderneta de saúde 
do cuidador de idoso disponibilizado pelo MS, ou outro à escolha do 
docente.  

 
[CONTEXTUALIZAÇÃO - EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Como contextualização 
para as atividades previstas na Unidade Curricular 2, sugere-se que o 
docente faça perguntas à turma, identificando o que os alunos entendem 
por equipamento de proteção individual (EPI), e se sabem como deve ser 
realizada a higienização das mãos. A partir das respostas, o docente deverá 
apresentar aos alunos quais são e quando utilizar os EPIs e, em seguida, 
demonstrar a técnica de lavagem das mãos, conforme OMS e ANVISA, 
fazendo a simulação dentro do laboratório. O docente pode aproveitar o 
momento e apresentar aos alunos como são descartados os resíduos 

• Ferramenta Padlet.com. 

• Manual do cuidador - Cartilha da UNIMED. RS. 2013. 
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/mate
rias//1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pd
f. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. 
Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pr
atico_cuidador.pdf. 

• Biblioteca SENAC: LIMA, E.E.P. Cuidador de idosos: 

prática e reflexão do cuidar com cuidado. Ed. Senac 

SP, 2020.  

• Vídeo: Saúde do idoso – disponível em: 

 

http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
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gerados durante os cuidados com o idoso.   
 
É importante que o docente, neste momento, sensibilize o grupo para a 
importância da proteção do cuidador de idoso e da higienização correta 
das mãos em todas as atividades com o idoso, e que aborde também os 
perigos do descarte inadequado dos resíduos.  

 
[ESTUDO DE CASO] O docente pode propor à turma a análise de estudos 
de caso envolvendo questões ambientais, nutricionais, sociais, 
psicológicas e de saúde física, devendo planejar estratégias de cuidado 
com base nas necessidades expostas em cada situação. O docente 
apresenta aos alunos os estudos de caso e solicita que iniciem a leitura e 
pesquisa sobre as patologias para que consigam resolvê-los. 
 
A turma deve ser dividida em grupos e os casos são distribuídos, a saber: 
 
Caso 1: M.F.G, 74 anos, teve um AVE e está acamada, usa fralda para 
incontinência urinária, está desnutrida, desidratada e com pneumonia. 
Mora com o esposo de 80 anos, os dois são aposentados, mas pode contar 
com a ajuda financeira de dois filhos que não deixam faltar nada para o 
casal.  
 
Caso 2: R.S.A, 72 anos, tem diabetes (insulinodependente), hipertensão, 
varizes, catarata e artrose. Mora sozinho, não tem filhos, recebe o 
benefício de prestação continuada (BPC). 
 
Caso 3: C.A.J, 64 anos, apresenta sinais de esquecimento, a família relata 
que teve alteração de personalidade, às vezes se apresenta agressiva, a 
memória flutua, ora está lúcida, ora confusa, em questão de horas, 
apresenta limitação de movimentos. Mora com o esposo, um filho e uma 
neta de quatro anos (a equipe investiga o tipo de demência: declínio 
cognitivo leve, Alzheimer, corpos de Lewy, demência frontotemporal). 
 
 Caso 4: A.M.C, 85 anos, tem Parkinson diagnosticado há 29 anos, 
apresenta sinais de depressão e obesidade grau 1. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vYcXZJW7RBs. 

• Profissão repórter 1/09/2015 idosos (Alzheimer) – 

disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=0UjGi_3Q25k. 

• SENAC recomenda: Como lidar com a falta de 
apetite no idoso? - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=0rFK0gsj4JE&li
st=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=55. 

• SENAC recomenda: Conheça os 5 M’s da geriatria - 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nml0FQP08Lk
&list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=46. 

• SENAC recomenda: Depressão em idosos - 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=qlT5rHE_nek&l
ist=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=53. 

• SENAC recomenda: Insônia – Descubra como ter 
uma boa noite de sono - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2UqOGfJhudI&
list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=57. 

• SENAC recomenda: Os grandes "I"s da geriatria - 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5RIbrl6YrWY&l
ist=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=45. 

• SENAC recomenda: Alimentação dos idosos deve ser 
completa e variada – disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5f8bmFOLPdI
&list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=54. 

• SENAC recomenda: Aprenda a maneira correta de 
lavar as mãos - disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vYcXZJW7RBs
https://www.youtube.com/watch?v=0UjGi_3Q25k
https://www.youtube.com/watch?v=0rFK0gsj4JE&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=0rFK0gsj4JE&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=0rFK0gsj4JE&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=Nml0FQP08Lk&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Nml0FQP08Lk&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Nml0FQP08Lk&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=qlT5rHE_nek&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=qlT5rHE_nek&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=qlT5rHE_nek&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=2UqOGfJhudI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=2UqOGfJhudI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=2UqOGfJhudI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=5RIbrl6YrWY&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=5RIbrl6YrWY&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=5RIbrl6YrWY&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=5f8bmFOLPdI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=5f8bmFOLPdI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=5f8bmFOLPdI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=54
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Para a resolução dos casos, o docente deve orientar que os grupos 
pesquisem sobre as doenças apresentadas e montem um painel na 
ferramenta Padlet ou em outra plataforma disponível, contendo: 
  

• Os principais sinais e sintomas das patologias; 

• Quais profissionais podem estar envolvidos no cuidado;  

• Riscos a que os idosos estão expostos; 

• Possíveis estratégias de cuidado.  
 
 Docente e alunos irão elaborando o painel em conjunto.  
 
[ENCAMINHAMENTO] 
O docente deve esclarecer que a próxima aula será presencial, no Senac, e 
que cada grupo irá preparar uma simulação realística do respectivo caso. 
Deve solicitar também que se organizem para trazer os materiais 
necessários para a simulação, na qual os alunos farão papéis de 
personagens na situação trabalhada. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-
voPNQ&list=PLM_w7N-
7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5. 
 

• http://www.blog.saude.gov.br/geral/50941-
manual-orienta-profissionais-de-saude-para-a-
higiene-das-maoshtml.html 
 

• https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/h
igienizacao_simplesmao.pdf 
 

• SENAC recomenda: Aula 02 - Síndromes Geriátricas 
(Parte 1) - Geriatria - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fUo8M-
vj2es&list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=44 

 

Aula 17 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[PREPARAÇÃO DA SIMULAÇÃO] Conforme proposto na aula anterior, os 
grupos irão preparar a simulação realística dos respectivos casos, 
utilizando como suporte o painel de informações. 
 
O docente deve explicar que, nesta aula, não irão desenvolver a simulação, 
podendo ensaiar e continuar as pesquisas necessárias para a apresentação 
na aula seguinte. Deverão conversar com o docente sobre quais 
equipamentos serão necessários para a apresentação, como: termômetro 
digital, aparelho de pressão arterial digital, bolsa térmica, compressas, 
comadre, papagaio, dispositivo para incontinência urinária masculino, 
bolsa coletora de urina, bolsa de colostomia, fralda, luva para higiene 
corporal, cadeira higiênica, cama, colchões e lençóis, aspirador nasal, 
novas tecnologias facilitadoras para atividades diárias de vida (como porta 
comprimido digital, aplicativos de agenda do idoso). Equipamentos e 
materiais apresentados e orientados pelos serviços de saúde: seringas, 
agulhas e caneta de aplicação de insulina; aparelho de glicemia capilar; 
sonda enteral e de gastrostomia; equipos e frascos para dietas.  
 

• Diário do cuidador – disponível em: 
https://acvida.com.br/diario-do-cuidador/diario-do-
cuidador-gratuito/. 

• Ministério da saúde. Caderneta de saúde da pessoa 
idosa 4ª ed. Brasília – DF. 2017 - disponível em: 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2
017/setembro/27/CADERNETA-PESSOA-IDOSA-
2017-Capa-miolo.pdf. 

• Vídeo: Simulador de velhice faz jovens sentirem 
limitações físicas da idade – disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=btn_YbaO96U. 

• Alunos do Senac desenvolvem o simulador de 
velhice - 
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/alunos-do-
senac-desenvolvem-simulador-de-
velhice/5936726/. 

• SIQUEIRA, A. O.; CONSONI, A.J. Resíduos sólidos de 
serviço de saúde - RSSS na assistência domiciliar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&list=PLM_w7N-7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&list=PLM_w7N-7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&list=PLM_w7N-7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5
http://www.blog.saude.gov.br/geral/50941-manual-orienta-profissionais-de-saude-para-a-higiene-das-maoshtml.html
http://www.blog.saude.gov.br/geral/50941-manual-orienta-profissionais-de-saude-para-a-higiene-das-maoshtml.html
http://www.blog.saude.gov.br/geral/50941-manual-orienta-profissionais-de-saude-para-a-higiene-das-maoshtml.html
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/higienizacao_simplesmao.pdf
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/higienizacao_simplesmao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fUo8M-vj2es&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=fUo8M-vj2es&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=fUo8M-vj2es&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=44
https://acvida.com.br/diario-do-cuidador/diario-do-cuidador-gratuito/
https://acvida.com.br/diario-do-cuidador/diario-do-cuidador-gratuito/
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/27/CADERNETA-PESSOA-IDOSA-2017-Capa-miolo.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/27/CADERNETA-PESSOA-IDOSA-2017-Capa-miolo.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/27/CADERNETA-PESSOA-IDOSA-2017-Capa-miolo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=btn_YbaO96U
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/alunos-do-senac-desenvolvem-simulador-de-velhice/5936726/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/alunos-do-senac-desenvolvem-simulador-de-velhice/5936726/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/alunos-do-senac-desenvolvem-simulador-de-velhice/5936726/
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O docente verifica o Padlet dos grupos e realiza a avaliação necessária. 
Caso ache pertinente, poderá sugerir à turma que inicie o trabalho de 
registros da atividade no diário de bordo (ou material semelhante) a partir 
da aula seguinte, recordando como funciona essa estratégia. 
 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deve esclarecer que a próxima aula será 
presencial, no Senac, e que os grupos apresentarão a simulação, 
discutindo também os conteúdos do painel elaborado pelo grupo.  
 

(home-care): considerações para um manejo 
seguro. Revista Brasileira de Ciência Ambientais, n. 
9, abril de 2019. Disponível em: 
https://conexaohomecare.com/wp-
content/uploads/2016/10/09-
05_artigo_2_artigos129.pdf. 

• Tecnologias em serviços de Saúde. Gerenciamento 
de resíduos em serviços de saúde. Brasília: Ed. 
ANVISA, 2006 - disponível em: 
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/
manual_gerenciamento_residuos.pdf. 

• SENAC recomenda: Aprenda a maneira correta de 
lavar as mãos - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-
voPNQ&list=PLM_w7N-
7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5. 

Aula 18 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[ATIVIDADE AVALIATIVA - SIMULAÇÃO] Os alunos apresentarão a 
simulação dos casos. Enquanto um grupo realiza a apresentação, os 
demais fazem os registros no diário de bordo, como se estivessem 
presentes no momento do trabalho do cuidador. Todos os grupos realizam 
as suas apresentações.  
 
O docente deverá fazer as intervenções no final, junto à discussão de cada 
caso, solicitando que os alunos informem os registros no diário de bordo.  
 
Este momento é o espaço de reflexão sobre a situação apresentada, que 
dialoga com as síndromes geriátricas: sugere-se avaliar também o painel 
do grupo que fez a simulação para discutir os sinais e sintomas das doenças 
apresentadas.  
 
Após a finalização das simulações, o docente poderá solicitar que os alunos 
comecem a pensar em atividades de ocupação de tempo livre para idosos 
em diferentes situações (sadio, com demências, com doenças crônico 
degenerativas, entre outras). 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deve esclarecer que a próxima aula será 

• Ferramenta Padlet.com. 

• Drauzio Varella - Dicas Práticas - Como medir sua 
pressão. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rW3At_oTdtw. 

 

 

https://conexaohomecare.com/wp-content/uploads/2016/10/09-05_artigo_2_artigos129.pdf
https://conexaohomecare.com/wp-content/uploads/2016/10/09-05_artigo_2_artigos129.pdf
https://conexaohomecare.com/wp-content/uploads/2016/10/09-05_artigo_2_artigos129.pdf
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&list=PLM_w7N-7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&list=PLM_w7N-7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&list=PLM_w7N-7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=rW3At_oTdtw
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presencial, no Senac. Pode também orientar a turma para que, aqueles 
que tiverem termômetro, aparelho de pressão digital, glicemia capilar, 
canetas de insulina e materiais como curativos simples, ataduras ou 
micropore diferentes dos que são disponibilizados pelo Senac, publiquem 
uma foto no Padlet ou que tragam o próprio aparelho, desde que se 
responsabilizem por ele. 
 

Aula 19 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[MONITORAMENTO DE SAÚDE] No sentido de trabalhar o monitoramento 
de saúde do idoso, o docente pode prever uma atividade em duplas, em 
que os alunos observem no colega ou no manequim a integridade da pele 
nos membros superiores e inferiores, pescoço, cabeça ou outras partes do 
corpo. O docente poderá, ainda, realizar marcas no manequim ou em um 
aluno para simular hematomas, lesões por pressão e outras, para que os 
estudantes possam reconhecer os diversos tipos de possíveis lesões 
presentes na pele do idoso. Após alguns minutos, solicitar que as duplas 
apresentem o que observaram. 
 
Após exposição dialogada da técnica e dos valores de referência, o docente 
poderá solicitar que os alunos realizem entre eles a aferição de pressão 
arterial, temperatura, glicemia capilar (apenas no manequim), realizando 
os registros dos valores no diário de bordo. 
 
À medida que os alunos realizam os exames, o docente poderá fazer 
pequenas pausas para expor conceitos e complementar a experiência da 
turma. 
 
Ainda no manequim ou no colega, os alunos podem sinalizar quais locais 
são propícios para a aplicação de insulina, seja por seringa ou por caneta. 
O docente promove a reflexão sobre a importância do rodízio e as demais 
orientações que precisarão ocorrer pela equipe de saúde que atende o 
idoso. O docente deve informar também os limites de atuação do cuidador 
de idoso. 
 
Os alunos podem apresentar os equipamentos que possuem em casa, por 
meio do Padlet, e aqueles que trouxeram equipamentos podem mostrar 
aos colegas. Recomenda-se que o docente os compare com os da unidade 

• Ferramenta Padlet.com.  
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e que estimule a turma a discutir as diferenças de cada um com base na 
atividade realizada. 
 
[VISITA À UBS – PREPARAÇÃO] Recomenda-se que o docente proponha 
à turma a realização de uma visita à UBS mais próxima, com o objetivo de 
o aluno compreender quais serviços a equipe oferece.  
 
Para isso, elaborarão em conjunto e com auxílio do docente um 
questionário ou roteiro contendo pontos importantes para o dia das 
visitas. Além disso, deve-se solicitar que o aluno investigue o perfil dos 
idosos da região que a UBS atende. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá explicar que a próxima aula será 
a visita à UBS e que na aula subsequente, presencial e no Senac, irão 
desenvolver as atividades para idosos com demência.  

Aula 20 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[VISITA À UBS] Os alunos realizarão uma visita à UBS mais próxima de sua 
região para compreender quais serviços a unidade básica atende, 
utilizando como apoio à atividade o questionário ou roteiro elaborado com 
o docente. 
 

 

Entrega do 
questionário 

ou roteiro 
preenchido 

com as 
informações 

coletadas 

Aula 21 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[RODA DE CONVERSA] Para sintetizar a atividade da visita à UBS e 
compartilhar as impressões dos alunos, o docente pode propor uma roda 
de conversa.  
 
A ideia é que os alunos dividam suas experiências na UBS, contando como 
foi o acesso às informações e a receptividade dos profissionais envolvidos, 
e possam dialogar sobre as potencialidades de um trabalho colaborativo 
com a UBS.  
 
[ATIVIDADE AVALIATIVA - ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATIVIDADES] 
Articulando os conhecimentos que adquiriu no decorrer desta unidade, 
conhecendo as principais limitações e necessidades dos idosos, o docente 
pode propor ao grupo o planejamento e a aplicação de atividades em 
tempo livre e de autocuidado para idosos em diferentes ambientes. Os 
alunos podem programar uma visita a residência, ILPI ou outro 

• Ferramenta Padlet.com. 
 

• Treino de AVDS - circuito de autonomia - atividades 
de vida diárias com idosos: estimulação cognitiva. 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=27758oTij0M. 

• Como organizar a rotina do idoso - atividades da 
vida diária (AVD's) e dicas. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IkNBeuRn8Cg. 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=27758oTij0M
https://www.youtube.com/watch?v=IkNBeuRn8Cg
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estabelecimento e propor ao idoso, entre outras, atividades de: 
 

• Cuidados de beleza; 

• Leituras; 

• Jogos; 

• Brincadeiras; 

• Músicas. 
 
Para isso, os alunos deverão recordar, com o auxílio do painel do Padlet, 
as principais patologias e observar os recursos de comunicação para esse 
público, incluindo-os no plano. Deve-se ressaltar também a questão das 
alterações visuais, auditivas e de alucinação, entre outras. 
 
É fundamental que o docente conscientize e oriente o aluno da 
importância de apresentar atividades de ocupação do tempo livre do idoso 
com atividades de estímulo, que podem ser desenvolvidas com materiais 
sustentáveis reutilizados.  
 
Sugere-se que os planos de atividades sejam elaborados em grupo, mas 
que cada aluno tenha o seu, para que sejam apresentados à turma para 
avaliação conjunta com o docente. 
 
Além disso, o docente pode solicitar que os alunos registrem, no diário de 
bordo, o desempenho de cada idoso que participou, as potencialidades e 
dificuldades, estruturando um relatório com todas as informações 
coletadas, para ser entregue após a visita. 
  
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá explicar que a próxima aula 
será a prática de atividades com os idosos em ILPI, centro-dia, residência 
ou outro local, e que a aula subsequente será presencial e no Senac. 
 

Aula 22 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass

[APLICAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES - ATIVIDADE LÚDICA COM 
IDOSO] Nesta aula, durante a realização de atividades práticas com o idoso 
em ILPI, casas de repouso ou residências, os alunos colocarão em prática 
as atividades previstas no plano para os idosos, realizando os registros da 
atividade no diário de bordo, com o desempenho de cada idoso que 

• Atividade prática. 

Entrega do 
relatório com 
registros da 
aplicação do 

plano de 
atividades 
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íncrona) participou, as potencialidades e dificuldades. 
 
Deverão consolidar todas as informações em um relatório para avaliação 
do docente. 
 

Aula 23 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[RODA DE CONVERSA] O docente poderá mediar uma roda de conversa 
para que os alunos compartilhem a experiência que tiveram na instituição 
escolhida e como foi a atividade com os idosos.  
 
[CONTEXTUALIZAÇÃO] Para introduzir as próximas atividades, que 
tratarão de cuidados paliativos, sugere-se que os alunos assistam ao 
documentário A partida final, disponível na Netflix. 
 
Após o documentário, o docente poderá fomentar uma discussão sobre 
como vivemos nossos últimos dias de vida, o que poderia ser diferente, e 
auxiliar a turma a refletir a respeito de como o cuidador pode mudar a 
realidade de quem está partindo, respeitando as crenças e valores do 
idoso e da família. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá orientar que a próxima aula será 
presencial, no Senac. 
 

• Documentário: A partida final – disponível em: 

https://www.netflix.com/br/title/80210691. 

 

 

Aula 24 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[ELABORAÇÃO DE SITUAÇÃO-PROBLEMA] Para trabalhar os temas 
cuidados paliativos, finitude e morte, recomenda-se que o docente 
organize a turma em grupos e proponha a construção de situações-
problema e a simulação realística dos casos elaborados. 
 
Como orientação, os grupos devem estruturar cenários e questões 
envolvendo um idoso ou uma idosa em estado terminal em hospital, 
hospice, domicílio ou ILPI (o docente pode arbitrar entre os grupos o tipo 
de instituição), e devem, essencialmente, abordar os aspectos culturais e 
as crenças do idoso, o processo de luto e as providências em relação à 
morte em domicílio. 
 
Para a elaboração do caso, os alunos podem pesquisar sobre os conceitos 
de cuidados paliativos e relacionados a finitude e morte segundo a OMS, 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

à Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. 

Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pr

atico_cuidador.pdf. 

• Biblioteca SENAC: LIMA, E.E.P. Cuidador de idosos: 

prática e reflexão do cuidar com cuidado. Ed. Senac 

SP, 2020.  

• Vídeo: Mudança de decúbito (posição) em pessoas 
ou idosos acamados. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_YgJgyVo-9s. 

 

 

https://www.netflix.com/br/title/80210691
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_YgJgyVo-9s
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por exemplo, e em fontes a serem indicadas pelo docente. 
 
[ATIVIDADE AVALIATIVA - SIMULAÇÃO] Durante a apresentação de um 
grupo, os demais alunos registram no diário de bordo as situações e as 
questões colocadas. Ao final, abre-se um debate mediado pelo docente 
sobre as escolhas, as ações e a assistência do cuidador em cada local de 
atuação em diferentes contextos, e sobre o próprio processo do luto. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá orientar que a próxima aula 
será presencial, no Senac. 

 

 

Observações:  

 

Situação de Aprendizagem 2: Medidas de Higiene e Conforto   
Carga horária prevista: 12 h 

Número de aulas:  
3 

Considerando as medidas de conforto e higiene corporal associadas como parte do contexto de vida diária e do trabalho de cuidador, o docente deverá estimular a 
reflexão dos alunos sobre o cuidado individualizado e humanizado, visando a adequada higiene oral e corporal em torno da prevenção de doenças e complicações 
associadas a situações de conforto no contexto de cuidado.  
 

Esta situação de aprendizagem tem como foco realizar ações de higiene e conforto respeitando a autonomia e independência dos idosos, considerando as 
particularidades dos contextos com vistas à prevenção de complicações e o respeito aos limites de atuação do cuidador, tendo como nortes para a ação pedagógica:  
 

• As premissas do cuidado humanizado; 

• As orientações da equipe multiprofissional; 

• Medidas de conforto de acordo com autonomia e independência do idoso, respeitando as orientações da equipe multiprofissional; 

• A comunicação com a família, com a equipe multiprofissional e com o próprio idoso. 

 

É fundamental que o docente enfatize para os alunos a importância de que eles sejam os protagonistas da cena pedagógica e do processo de aprendizagem, estimulando 
a participação de todos tanto nos momentos presenciais como nos não presenciais. Recomenda-se também que o docente explique à turma a natureza das atividades 
que serão propostas nesta situação de aprendizagem. 

 

Para auxiliar o aluno a responder aos desafios propostos, o docente pode prever atividades como: resolução dos estudos de casos a partir de eixos temáticos, realização 
de pesquisas, elaboração de planos de ação, apresentações, diários de bordo, debates e simulações realísticas.  

Recomenda-se sempre que o docente explicite para o aluno a relação entre as atividades previstas e os indicadores e elementos de competência mobilizados.  
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Indicadores 
2. Realiza a higiene corporal e bucal de acordo com autonomia e independência do idoso, respeitando as orientações da equipe multiprofissional. 

3. Proporciona medidas de conforto de acordo com autonomia e independência do idoso, respeitando as orientações da equipe multiprofissional. 

6. Registra a rotina e comunica a família e equipe multiprofissional, considerando as alterações do estado de saúde do idoso. 

 
Conhecimentos 

• Medidas de higiene: definição, tipos, finalidade 
e execução – cuidado corporal: cabelo, unhas, 
pele, barba, banho (chuveiro, banheira e na 
cama), higiene oral, higiene íntima, remoção de 
secreções de boca e nariz; 

• Medidas de conforto: definição, tipos, 
finalidade, execução, cuidados relacionados e 
anotação – hidratação da pele, mudança da 
posição do corpo utilizando de almofadas e 
travesseiros, organização do ambiente, 
cuidados com os objetos do idoso, transferência 
cama/cadeira higiênica, limpeza de boca e nariz, 
eliminações fisiológicas (troca de fralda, 
esvaziamento e troca de bolsa de colostomia, 
esvaziamento de bolsa coletora de urina). 

Habilidades 

• Adotar boas práticas de higiene no controle 
e prevenção de doenças; 

• Comunicar‐se de maneira assertiva; 

• Atentar-se a comportamentos, reações, 
sinais e sintomas do idoso; 

• Utilizar materiais e equipamentos. 

 

Atitudes/Valores 

• Respeito às orientações da equipe 
multiprofissional; 

• Comprometimento com o cuidado do idoso; 

• Cooperação com os membros da família e equipe; 

•  Iniciativa no planejamento das atividades com o 
idoso;   

• Zelo pelas medidas de segurança nas diversas 
situações de trabalho. 

 

 
Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 

participação 

Aula 25 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[CONTEXTUALIZAÇÃO] Como introdução aos temas relativos ao cuidado 

humanizado e a medidas de higiene na rotina do idoso, o docente pode propor à 

turma a elaboração de planos de ação, simulações e debates referentes a 

aspectos do seguinte caso: 

 

Fátima, 79 anos, lúcida e orientada, deambula com auxílio de uma bengala, 

possui varizes em MIE, hemiplegia à direita devido a complicações relativas à 

prótese de joelho. Possui prótese dentária na arcada superior, não gosta de 

escovar os dentes. Tem dificuldade de enxergar de longe. Utiliza fralda para 

dormir. O cuidador foi orientado pela equipe de saúde a estimular a higiene e a 

 

 

• Registro do Plano de Ação nos cadernos de 

anotações - Ferramenta One Note. Disponível 

em:  

https://www.office.com/launch/onenote?auth=2. 

 

• Crie cadernos digitais com o Microsoft Onenote 

para educação. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=U6su8SFe91o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.office.com/launch/onenote?auth=2
https://www.youtube.com/watch?v=U6su8SFe91o
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deambulação. Em caso de grande dificuldade, conduzir a idosa ao banho com 

uso de cadeira higiênica. 

 

A partir da leitura do estudo de caso, o docente pode lançar questões à turma, 

em uma breve discussão, para que descrevam quais dificuldades foram 

identificadas com relação às medidas de higiene e conforto e detalhem ao menos 

duas ações do cuidador para cada dificuldade enfrentada.   

 

 

[PRODUÇÃO DE CHECKLIST] Dividindo a turma em grupos, o docente deve 

orientar os alunos para a produção de um checklist com a temática higiene 

corporal e oral e aspectos relacionados ao cuidado humanizado. Esse checklist 

será útil para a configuração do plano de ação, na próxima etapa. Além disso, o 

docente pode solicitar que os alunos registrem as atividades no diário. 

 

O docente deve acordar um tempo para essa elaboração e organizar o 

compartilhamento das construções, fazendo a devolutiva dos trabalhos para os 

alunos.  

 

 

[ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO] Continuando com a divisão da turma 

em grupos, e com o uso do checklist estruturado, o docente solicita que os alunos 

elaborem o plano de ação para as cinco situações seguintes, à luz do contexto do 

caso apresentado anteriormente:  

1. Banho no leito; 

2. Banho com cadeira higiênica; 

3. Higiene dos cabelos e couro cabeludo; 

4. Higiene oral; 

5. Uso da “comadre” ou “papagaio”. 

 

Os grupos devem apresentar, em plenária, suas ideias a respeito das soluções 

para as questões apresentadas. A partir da discussão sobre os planos de ação 

elaborados, o docente pode expor conteúdos sobre medidas de higiene: 

definição, tipos, finalidade e execução – cuidados corporais e orais; mostrar 

. 

 

• Sway – disponível em: 

https://sway.office.com/. 
 

• Como usar o Sway - Como criar uma apresentação 

dinâmica - Aula 01 - MICROSOFT SWAY. Disponível 

em:  
https://www.youtube.com/watch?v=p6WEygmQA

d8. 

 

• Dicas de como dar banho em idosos e 

acamados - cuidador de idosos. Disponível 

em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6oXDSR3

zzs0. 

 

• Cuidador de idosos: higiene e conforto. 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=oXoIH1ts
X28&t=341s. 

 

• Higiene e conforto. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QD5jqZP
495k. 

 

• Manual do cuidador - Cartilha da UNIMED. RS. 
2013. 
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo
/materias//1456424482310MANUALCUIDADO
R2_print.pdf. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde. Guia 

prático do cuidador. Brasília: Ministério da 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sway.office.com/
https://sway.office.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p6WEygmQAd8
https://www.youtube.com/watch?v=p6WEygmQAd8
https://www.youtube.com/watch?v=6oXDSR3zzs0
https://www.youtube.com/watch?v=6oXDSR3zzs0
https://www.youtube.com/watch?v=oXoIH1tsX28&t=341s
https://www.youtube.com/watch?v=oXoIH1tsX28&t=341s
https://www.youtube.com/watch?v=QD5jqZP495k
https://www.youtube.com/watch?v=QD5jqZP495k
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias/1456424482310MANUALCUIDADOR2_print.pdf
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imagens, vídeos e envolver os alunos com exemplos das próprias experiências 

pessoais e profissionais. A ideia é estimular a reflexão sobre a importância do 

banho para a prevenção de doenças e agravos. 

 

Em seguida, o docente deve incentivar os grupos a fazer ajustes nos planos de 

acordo com o que foi debatido e apresentado e explicar que os planos de ação 

finalizados serão apresentados em forma de simulação na aula seguinte. O plano 

de ação deve ser registrado no diário. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar os alunos que o próximo 

encontro será presencial, na unidade escolar, e enfatizar que devem preparar a 

simulação do trabalho para essa aula. 

 

Saúde. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/g

uia_pratico_cuidador.pdf. 

 

 

 

 

 

 

Aula 26 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[SIMULAÇÃO] Com base nos planos de ação elaborados, o docente solicita que 

os grupos separem os materiais necessários para a realização das práticas. 

Também deve orientar que todos, ao observarem a simulação dos colegas, 

respondam às seguintes questões, registrando no diário de bordo:  

 

• Quais aspectos devem ser monitorados no estado de saúde do idoso 

durante a realização do banho? 

• Como o cuidador realiza a higiene corporal e bucal considerando a 

autonomia e independência do idoso? 

• Quais ações são necessárias considerando as premissas do cuidado 

humanizado? 

 

Durante a apresentação das simulações, o docente pode enriquecer as situações 

sugerindo algumas mudanças na condição do idoso, como hipotensão postural 

durante o banho ou rigidez motora, e questionar a turma: 

 

•  Como o cuidador deve proceder nessas situações de risco? 

 

O docente deve realizar a avaliação da atividade considerando pontos como a 

qualidade do material construído, a iniciativa no planejamento das atividades, o 

trabalho colaborativo e a assertividade na comunicação durante as ações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
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Sugere-se que o docente faça o fechamento da atividade abordando com os 

alunos a temática “Medidas de conforto e segurança dos idosos”, trazendo 

exemplos da atividade realizada para ilustrar as situações. Pode ser feito um 

pequeno debate final a partir de questionamentos, como: 

 

• Em quais atividades de vida diária os idosos sentem maior dificuldade? 

 

• Como cuidadores podem garantir esses cuidados por meio de um 

atendimento humanizado e de atitudes empáticas? 

 

É importante permitir que os alunos reflitam sobre esses questionamentos, 

articulando-os com o momento anterior, da simulação.  

 

Ao finalizar o encontro, recomenda-se que o docente reforce a inclusão dos 

registros no diário de bordo sobre a prática realizada, considerando as alterações 

encontradas no monitoramento de saúde do idoso e a comunicação com os 

familiares e a equipe multiprofissional. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que o próximo 

encontro será presencial, na unidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 27 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[CONTEXTUALIZAÇÃO] O docente deve explicar brevemente o tema colostomia, 
discorrendo sobre os pontos mais importantes, a saber: 

• Indicações; 

• Cuidados com a bolsa; 

• Principais complicações da colostomia. 
 

[PRÁTICA - TROCA DA BOLSA DE COLOSTOMIA] 
 

O docente apresenta o seguinte caso: 
 
 Sr. Paulo, 78 anos, lúcido, orientado, vítima de múltiplos AVCs, possui 
mobilidade reduzida, utiliza bolsa de colostomia há quatro anos e sonda vesical 
há um ano devido a problemas na próstata.  
 

• Vídeo: Esvaziamento e troca da bolsa de 

colostomia – disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5XMvolWoA7Q. 

•  

Sugestão de Canal no YouTube - MAnual da 

colostomia, por Yasmin Cantadeiro – 

disponível em: 

https://www.youtube.com/channel/UCB4T4a

Ke8qj5qX1vgwNYD_w.  
 

• Plataforma de discussão: 

https://web.yammer.com/main/feed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5XMvolWoA7Q
https://www.youtube.com/channel/UCB4T4aKe8qj5qX1vgwNYD_w
https://www.youtube.com/channel/UCB4T4aKe8qj5qX1vgwNYD_w
https://web.yammer.com/main/feed
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Sugere-se que o docente organize a turma em grupos e proponha aos alunos a 
prática de troca da bolsa no manequim, conforme o caso mencionado.  

 
[DEBATE] O docente deve apresentar o vídeo sobre esvaziamento de bolsa de 
colostomia e bolsa coletora de urina. Após a exibição, deve fomentar uma 
discussão com os alunos sobre os limites de atuação do cuidador e as medidas 
de segurança nas diversas situações de trabalho relacionadas à essa prática.  
 
[PESQUISA] Considerando o uso relevante das redes virtuais, o docente pode 
pedir aos alunos que, com o uso de seus celulares, realizem em suas mídias 
sociais uma pesquisa com a hashtag bolsa de colostomia.  
 
Sugere-se que o docente estimule uma breve troca entre os alunos sobre os 
possíveis perfis encontrados com pessoas ostomizadas e instituições que 
mostram nas redes sociais a rotina de cuidados com a bolsa de colostomia e 
outros dispositivos, solicitando aos alunos que comentem o que encontraram. O 
docente deve indicar perfis com conteúdos seguros e corretos para os cuidados.  
 
O docente pode solicitar aos alunos que compartilhem os perfis mais 
interessantes encontrados, na plataforma do curso no Yammer ou em outra 
plataforma disponível, e incentivar a participação dos alunos nas postagens e 
discussões. 
 
[ATIVIDADE AVALIATIVA - SIMULAÇÃO] O docente deve dividir a turma em 
grupos e solicitar aos alunos que estruturem uma simulação, escolhendo uma 
situação dentre todas as atividades de higiene que foram registradas, podendo 
também simular práticas de higiene em idosos em diferentes situações 
(acamado, deambulando, confuso) e o esvaziamento e troca de bolsa de 
colostomia, com o objetivo de identificar as dificuldades e trabalhar questões 
como ajustes às roupas e autoimagem.  
 
O docente deve realizar a devolutiva sobre as simulações, avaliando as 
dificuldades, e pedir aos alunos que reavaliem, caso necessário, os registros no 
diário de bordo sobre as atividades do cuidador.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá esclarecer aos alunos que o próximo 

• Yammer: mural de notícias – disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LL6JEdCiQ9U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LL6JEdCiQ9U
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encontro será não presencial, assíncrono, e que eles deverão acessar o 
ambiente virtual de aprendizagem para receber as orientações. 
 

Observações: 

 

Situação de Aprendizagem 3:  Alimentação dos Idosos 
Carga horária prevista: 12 h 

Número de 
aulas: 
3 

Considerando a alimentação como parte do contexto de vida diária, o docente deverá estimular a reflexão sobre o cuidado individualizado considerando as diversas 
doenças e restrições alimentares que podem ser encontradas na rotina de cuidados dos idosos.  

 

Compreender as questões relacionadas às doenças mais comuns nos idosos e os impactos na alimentação é fundamental para garantir um cuidado seguro e preventivo 
às complicações. Assim, esta situação de aprendizagem apresenta os seguintes aspectos norteadores:  
 

• Atenção à alimentação do idoso, respeitando sua autonomia e independência; 

• Orientações da equipe multiprofissional. 

 

É fundamental que o docente enfatize para os alunos a importância de que eles sejam os protagonistas da cena pedagógica e do processo de aprendizagem, estimulando 
a participação de todos tanto nos momentos presenciais como naqueles não presenciais. Recomenda-se também que o docente explique à turma a natureza das atividades 
que serão propostas nesta situação de aprendizagem. 

 

O docente deve conduzir o aluno a analisar os problemas relativos à administração de alimentação relacionados às propriedades nutricionais e às doenças mais comuns 
nos idosos, visando o cuidado preventivo a complicações. Para isso, introduzirá o assunto convidando a turma a estruturar um quadro virtual e um folder sobre a 
alimentação dos idosos, com base em pesquisas e discussões em grupo sobre o assunto. Após a avaliação do docente e dos colegas, todos serão instados a ampliar o 
trabalho, elaborando um checklist sobre alimentação oral e enteral em idosos. É importante que o docente explicite para o aluno a relação entre as atividades previstas e 
os indicadores e elementos de competência mobilizados. 

 

Indicadores 
1 - Monitora o estado de saúde do idoso de acordo com orientações da esquipe multiprofissional e premissas do cuidador humanizado.  

4 - Auxilia na alimentação de acordo com a autonomia e independência do idoso, respeitando as orientações da equipe multiprofissional. 

6 - Registra a rotina e comunica a família e equipe multiprofissional, considerando as alterações do estado de saúde do idoso.  
Elementos 
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Conhecimentos 

• Medidas de segurança: contaminação, infecção e infecção 
cruzada – conceitos e responsabilidades: higienização das 
mãos – definição, finalidade e passo a passo de acordo com 
o Ministério da Saúde; equipamentos de proteção 
individual: conceito, tipos (luvas, máscaras, avental), 
indicação e formas de utilização;  

• Descarte de resíduos: tipos de resíduos e destino; 

• Equipamentos e materiais utilizados pelo cuidador de idoso 
– finalidade, tipos, utilização e limites de atuação: 
termômetro digital, aparelho de pressão arterial digital, 
bolsa térmica, compressas, comadre, papagaio, dispositivo 
para incontinência urinária masculino, bolsa coletora de 
urina, bolsa de colostomia, fralda, luva para higiene 
corporal, cadeira higiênica, cama, colchões e lençóis, 
aspirador nasal, novas tecnologias facilitadoras para 
atividades diárias de vida (como porta comprimido digital, 
aplicativos de agenda do idoso); 

• Equipamentos e materiais apresentados e orientados pelos 
serviços de saúde: seringas, agulhas e caneta de aplicação 
de insulina; aparelho de glicemia capilar; sonda enteral e de 
gastrostomia; equipos e frascos para dietas; 

• Senilidade e síndromes geriátricas – varizes, hipertensão, 
diabetes, desnutrição, desidratação, catarata, pneumonia, 
incontinência urinária e fecal, infecção urinária, artrose, 
Parkinson, acidente vascular encefálico (AVE), demências 
(declínio cognitivo leve, Alzheimer, corpos de Lewy, 
demência frontotemporal): definição, principais sinais e 
sintomas, cuidados relacionados; 

• Nutrição, hidratação e alimentação: propriedades 
nutricionais dos alimentos (energéticos, construtores e 
reguladores), vias (oral, nasoenteral); tipos de dieta 
(hipossódica, pastosa, líquida, específica para diabético, 
hipogordurosa, entre outros), restrições hídricas e 
alimentares; estímulos e auxílio na hidratação e 
alimentação por via oral. 

Habilidades 

• Atentar‐se a comportamentos, reações, 
sinais e sintomas do idoso; 

• Utilizar materiais e equipamentos;  

• Identificar situações de emergência e de 
risco; 

• Promover condições para eliminações 
fisiológicas; 

• Adotar boas práticas de higiene no controle 
e prevenção de doenças. 

 

Atitudes/Valores 

• Respeito aos limites de atuação 
profissional; 

• Respeito às orientações da equipe 
multiprofissional; 

• Comprometimento com o cuidado 
do idoso; 

• Cordialidade e empatia no trato 
com as pessoas; 

• Iniciativa no planejamento das 
atividades com o idoso. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 

participação 

Aula 28 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

 
[CONTEXTUALIZAÇÃO - CRIAÇÃO DO MURAL VIRTUAL INTERATIVO] 

Buscando levantar conhecimentos prévios acerca dos conceitos básicos 

sobre alimentação e nutrição relacionados ao cuidado do idoso, o docente 

deve propor aos alunos a construção de um mural virtual interativo 

utilizando a plataforma Padlet ou outra plataforma disponível, em que 

cada aluno contribui com conceitos prévios sobre o tema. Para isso, 

inicialmente, o docente deverá provocar os alunos com as seguintes 

questões: 

• Como deve ser a alimentação dos idosos? 

• Quais aspectos devem ser considerados em relação às 

especificidades da alimentação dos idosos? 

• Quais doenças devem ser consideradas para relacionar a 

adequação da alimentação nos idosos? 

A partir da construção, o docente deve fazer a leitura com os alunos, 

articulando o trabalho aos conceitos de propriedades nutricionais dos 

alimentos.  

 

[PESQUISA E REFLEXÃO] Neste momento, como sugestão de material, o 

docente deve indicar materiais de apoio com a temática alimentação 

saudável para idosos, podendo também utilizar materiais que considerem 

fatores como a regionalidade e hábitos locais.  O docente deve desenvolver 

uma reflexão a partir desses conteúdos, de modo que seja revisto o que os 

alunos construíram ou propuseram no quadro interativo. 

 

 

 

 

[PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA DE INTERAÇÃO ONLINE - FÓRUM 

VIRTUAL] A partir das leituras dos materiais pelos alunos, o docente deve 

lançar perguntas para disparar uma discussão sobre o conteúdo 

• https://padlet.com/dashboard 

• Padlet: como criar um mural virtual colaborativo – 

disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tfAXW8pW2vc. 

 

• Cartilha 60+: Descreve aspectos gerais relacionados às 

condições dos idosos, elaborada pelo Hospital Sírio 

Libanês 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/Doc

uments/cartilha-60-mais.pdf (p. 37). 

 

• Cartilha Alimentação saudável: sempre é tempo de 

aprender. Prefeitura de Belo Horizonte. Disponível 

em: 

http://www.pbh.gov.br/smaab/cartilhas/allimentacao

_saudavel_idoso.pdf. 

 

• Alimentação saudável para idosos: siga esses 5 passos. 

https://namu.com.br/portal/alimentacao/funcionais/

alimentacao-saudavel-para-idosos-siga-esses-5-

passos/. 

 

• SENAC recomenda: Como lidar com a falta de apetite 
no idoso? – disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=0rFK0gsj4JE&list
=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=55. 
 

• SENAC recomenda: Alimentação dos idosos deve ser 
completa e variada – disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5f8bmFOLPdI&li

 
Quadro virtual 
- alimentação 

dos Idosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação na 
plataforma 

virtual 
 

https://padlet.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=tfAXW8pW2vc
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/Documents/cartilha-60-mais.pdf
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/Documents/cartilha-60-mais.pdf
http://www.pbh.gov.br/smaab/cartilhas/allimentacao_saudavel_idoso.pdf
http://www.pbh.gov.br/smaab/cartilhas/allimentacao_saudavel_idoso.pdf
https://namu.com.br/portal/alimentacao/funcionais/alimentacao-saudavel-para-idosos-siga-esses-5-passos/
https://namu.com.br/portal/alimentacao/funcionais/alimentacao-saudavel-para-idosos-siga-esses-5-passos/
https://namu.com.br/portal/alimentacao/funcionais/alimentacao-saudavel-para-idosos-siga-esses-5-passos/
https://www.youtube.com/watch?v=0rFK0gsj4JE&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=0rFK0gsj4JE&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=0rFK0gsj4JE&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=5f8bmFOLPdI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=54
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pesquisado pelos alunos. Como sugestão, o docente poderá questionar: 

• Quais tipos de alimentos devem ser priorizados na alimentação de 

um idoso com hipertensão arterial? 

• Quais alimentos devem ser evitados para os idosos diabéticos? 

• Quais aspectos devem ser considerados no planejamento da 

rotina nutricional em relação às restrições alimentares? 

 

Ao avaliar as respostas na plataforma de interação, recomenda-se que o 

docente considere aspectos como o respeito às orientações da equipe 

multiprofissional e o comprometimento com o cuidado do idoso.  

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá esclarecer aos alunos que o 

próximo encontro será não presencial, assíncrono, e que eles deverão 

acessar o ambiente virtual de aprendizagem para receber as orientações. 

st=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=54. 
 

• SENAC recomenda: Aprenda a maneira correta de 
lavar as mãos – disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-
voPNQ&list=PLM_w7N-
7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5. 

 

• Plataforma Yammer de Interação Online  

https://web.yammer.com/main/feed.   
 

Aula 29 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

 
[CONSTRUÇÃO DE UM FOLDER INFORMATIVO - VIRTUAL] Considerando 

os aspectos estudados no último encontro e a discussão no fórum, os 

alunos, divididos em grupos, deverão elaborar um folder explicativo sobre 

uma rotina alimentar para idosos. O docente poderá compartilhar com a 

turma os modelos sugeridos para exemplificar as possibilidades de criação 

e estimular a criatividade e a colaboração para o trabalho em equipe. 

 

Sugere-se considerar os tipos de dietas abaixo: 

•  Hipertensão; 

•  Diabetes mellitus; 

•  Hipercolesteremia; 

• Alergias, restrições alimentares e constipação intestinal.  

 

 Na explicação da atividade, o docente deverá esclarecer aos alunos que a 

apresentação dos folders será no próximo encontro, em formato virtual, 

estabelecendo o tempo de apresentação.  

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar aos alunos que o 

próximo encontro será presencial, na unidade do Senac. 

• Como construir um folder informativo utilizando o 

Word 

https://www.youtube.com/watch?v=O5lzX6gdf7g. 

  
• Exemplos de folder: alimentação da criança –  

https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migra

das/upload/arquivos/2016-06/folder---alimentacao-

infantil-.pdf.   
 

• 10 passos para uma alimentação saldável. 

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/

2015/evento/avc_alimentacao_saudavel.pdf.   
 

• Plataforma de ideias: Pinterest Brasil –  

www.pinterest.com 

 

Folder 
informativo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5f8bmFOLPdI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=5f8bmFOLPdI&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&list=PLM_w7N-7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&list=PLM_w7N-7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ&list=PLM_w7N-7CinKG_qy90TNXPXcBrbVDEHub&index=5
https://web.yammer.com/main/feed
https://www.youtube.com/watch?v=O5lzX6gdf7g
https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2016-06/folder---alimentacao-infantil-.pdf
https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2016-06/folder---alimentacao-infantil-.pdf
https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2016-06/folder---alimentacao-infantil-.pdf
https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2016-06/folder---alimentacao-infantil-.pdf
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/2015/evento/avc_alimentacao_saudavel.pdf
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/2015/evento/avc_alimentacao_saudavel.pdf
http://www.pinterest.com/
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Aula 30 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 
 

 

[APRESENTAÇÃO FOLDERS E GERAÇÃO DO QUADRO VIRTUAL] O docente 

inicia as apresentações explicando que os folders serão projetados, ou 

seja, os alunos apresentarão seus folders em formato digital para o 

restante da turma. 

 

O docente mediará esse processo articulando os pontos mais importantes 

das doenças mais comuns e sinalizando adequações às necessidades 

diárias de um idoso. 

 

O docente poderá realizar a devolutiva sobre o desenvolvimento dos 

materiais fazendo um comparativo por meio do Padlet ou outra 

plataforma criada anteriormente pela turma, demonstrando aos alunos a 

trajetória de construção do aprendizado, criando um grande mural de 

possibilidades sobre a alimentação diária nos idosos. 

 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Ampliando a articulação entre as doenças mais 

comuns e a alimentação do idoso, o docente apresenta um conteúdo com 

a temática “Cuidados com dietas orais, enterais e gastrotomias”.   

 

[ATIVIDADE AVALIATIVA - PRODUÇÃO DE CHECKLIST] Dividindo a turma 

em duplas, o docente propõe aos alunos a produção de um checklist a 

partir do conteúdo abordado na exposição dialogada. 

Para esse trabalho, os alunos deverão detalhar quais aspectos devem ser 

considerados no uso de alimentação oral e enteral nos idosos. O docente 

pode aproveitar a atividade para trabalhar aspectos como comunicação e 

atitude colaborativa no processo de produção.  

Depois de finalizados, os checklists devem ser apresentados pelas duplas 

e o docente poderá fazer o fechamento da atividade recapitulando toda a 

produção da turma nesta situação de aprendizagem. O checklist deve ser 

registrado no diário. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar aos alunos que o 
próximo encontro será presencial, na unidade do Senac. 
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Observações:  

Considerando os limites de atuação do cuidador de idosos nos aspectos relacionados à alimentação, o docente enfermeiro deve embasar seus conteúdos considerando os 

aspectos da Resolução do Cofen 582/2018, disponível em http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-582-2018_64391.html. 
 

 

Situação de Aprendizagem 3:  Cuidados com a administração de medicamentos 
Carga horária prevista: 8 hs 

Número de aulas: 
 2  

Considerando a importância do cuidado com a administração de medicamentos por parte do cuidador, a situação de aprendizagem prevê analisar os conhecimentos 
prévios dos alunos sobre alguns conceitos básicos de farmacologia, interpretação de receitas médicas e organização de prescrições com várias medicações.   
 
A partir da investigação sobre os temas, esta situação de aprendizagem propõe estratégias que mobilizam a visão crítica e atitude colaborativa do aluno, fornecendo 
o suporte para que ele desenvolva as habilidades necessárias para organizar a rotina das medicações do idoso com segurança e utilizando os conhecimentos necessários 
da forma adequada.  
 
 Os alunos serão desafiados a interpretar prescrições médicas e transcrevê-las para um checklist: orientações gerais, cuidados na administração, cuidados com 
armazenamento, reações adversas e automedicação. Os alunos preencherão o diário de bordo com a checagem das medicações, contendo: horário, dose, reações 
adversas, indicações. 
 
O docente deve sempre explicitar para o aluno a relação entre as atividades previstas e os indicadores e elementos de competência mobilizados.  
Indicadores  

 5. Auxilia o idoso na administração de medicamentos de acordo com orientação e prescrição. 
6. Registra a rotina e comunica a família e equipe multiprofissional, considerando as alterações do estado de saúde do idoso.   
Elementos  

Conhecimentos  
  

•  Medidas de segurança: contaminação, 
infecção e infecção cruzada – conceitos e 
responsabilidades: higienização das mãos – 
definição, finalidade e passo a passo de 
acordo com o Ministério da Saúde; 
equipamentos de proteção individual: 
conceito, tipos (luvas, máscaras, avental), 

Habilidades  
  
  
• Comunicar-se de maneira assertiva; 
• Interpretar prescrição e orientações da 
equipe multiprofissional;   
• Atentar-se a comportamentos, reações, 
sinais e sintomas do idoso;  
• Utilizar materiais e equipamentos. 

Atitudes/Valores  
  
 • Respeito aos limites de atuação profissional;  
• Respeito às orientações da equipe multiprofissional;  
• Comprometimento com o cuidado do idoso;  
• Cooperação com os membros da família e a equipe;  
• Flexibilidade nas diversas situações de trabalho;  
• Cordialidade e empatia no trato com as pessoas.  
• Responsabilidade e comprometimento com os acordos 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-582-2018_64391.html
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indicação e formas de utilização;  

• Descarte de resíduos: tipos de resíduos e 
destino;  

• Cuidados com medicação: medicamentos – 
diferenças entre comercial (ou de referência), 
genérico e similar; administração de 
medicamentos – leitura e interpretação da 
prescrição, tempo de tratamento, horários, 
dosagem, vias (oral, retal, tópica, instilação 
ocular, nasal e inalatória), acondicionamento, 
validade e descarte; riscos da automedicação 
– medicamentos industrializados, “caseiros” e 
fitoterápicos.  

  

 estabelecidos; 
• Zelo pela apresentação pessoal e postura profissional;  
• Sigilo no tratamento de dados e informações; 
• Responsabilidade socioambiental; 
• Proatividade no encaminhamento das informações e resoluções 
de problemas;  
• Zelo pelas medidas de segurança nas diversas situações de 
trabalho;  
• Iniciativa no planejamento das atividades com o idoso;  
• Respeito à privacidade, ao histórico de vida e aos valores morais, 
culturais e religiosos do idoso e da família. 

 

Aula  Atividades   ODAs ou estratégias metodológicas  Registro de 
participação  

Aula 31 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 
       
  

[CONTEXTUALIZAÇÃO - BRAINSTORMING] O docente propõe um 
brainstorming para levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre 
medicações (nomes, dosagens e indicações). Neste momento, os alunos 
devem ser encorajados a falar acerca de todos os seus conhecimentos sobre 
medicação. À medida que as informações são coletadas, o docente estabelece 
eixos para encaixar as informações provenientes dos alunos.  
 
Os eixos sugeridos são:  

1. Nomenclatura (referência, genérico similar); 
1. Apresentação de medicamentos (comprimidos, xarope, gotas); 
2. Vias de administração (oral, retal, inalatória, tópica, instilação ocular e 

nasal); 
3. Indicação;  
4. Acondicionamento; 
5. Validade; 
6. Descarte. 

 
A partir da coleta de informações provenientes dos alunos, será construído no 
quadro o resultado do brainstorming, ou seja, serão registradas todas as falas 

•  Cartilha 60+: descreve aspectos gerais 

relacionados às condições dos idosos, 

elaborada pelo Hospital Sírio Libanês – 

disponível em: 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospi

tal/Documents/cartilha-60-mais.pdf (p. 37).  

  
• Administração segura de medicamentos 

depende dos 9 certos  disponível em: 
https://www.segurancadopaciente.com.br/se
guranca-e-gestao/administracao-segura-de-
medicamentos-depende-dos-9-certos/. 

 

• Manual para cuidados farmacêuticos aos 
cuidadores informais de idosos – disponível 
em: 
http://www.hcfmb.unesp.br/wp-
content/uploads/2018/08/farmacia-

 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/Documents/cartilha-60-mais.pdf
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/Documents/cartilha-60-mais.pdf
https://www.segurancadopaciente.com.br/seguranca-e-gestao/administracao-segura-de-medicamentos-depende-dos-9-certos/
https://www.segurancadopaciente.com.br/seguranca-e-gestao/administracao-segura-de-medicamentos-depende-dos-9-certos/
https://www.segurancadopaciente.com.br/seguranca-e-gestao/administracao-segura-de-medicamentos-depende-dos-9-certos/
http://www.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2018/08/farmacia-cuidadores-1.pdf
http://www.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2018/08/farmacia-cuidadores-1.pdf
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dos alunos segundo os eixos estabelecidos. O docente fará a mediação do 
processo, explicando que é uma construção conjunta.  
 
[TRABALHO EM GRUPO - ANÁLISE DAS BULAS]Os alunos serão então divididos 
em grupos e cada grupo receberá exemplos de bulas de medicamentos que 
podem ser utilizados por idosos. O docente explica que os grupos devem fazer 
a leitura e a análise das bulas e apresentar uma síntese das informações 
contidas, utilizando os conhecimentos construídos na atividade anterior. O 
docente deve realizar a mediação constante com base na cartilha (indicada 
como ODA), pontuando os temas importantes para interpretação da prescrição 
e o entendimento geral dos medicamentos. 
  
[DEBATE] O docente propõe um debate a partir das informações levantadas no 
brainstorming e na apresentação das bulas. Sugere-se que o docente inicie 

lançando à turma as seguintes perguntas:  
• Qual a importância do conhecimento básico sobre medicação para o 

cuidado com o idoso? 

• Como o cuidador deve organizar a rotina de medicação do idoso?  

• O cuidador deve ser capaz de interpretar prescrições/receituários 
médicos?  

 
À medida que os alunos discutem e respondem as questões, o docente 
distribui modelos de prescrições/receituários médicos para idosos e explica a 
próxima atividade. 
 
[INTERPRETAÇÃO DE RECEITAS/ PRESCRIÇÕES MÉDICAS] Permanecendo os 
mesmos grupos da atividade inicial, o docente explica que deverão fazer a 
leitura e a interpretação utilizando como referência o material do Instituto 
Brasileiro de Segurança do Paciente, que será fornecido (indicado como ODA). 
 
O docente deve acompanhar o trabalho dos grupos e fornecer orientações 
para a análise das prescrições. Ao término da leitura, os alunos devem sempre 
ser motivados a refletir sobre as questões norteadoras estabelecidas para a 
reflexão, a saber: 
 

• Qual a importância do conhecimento básico sobre medicação para o 

cuidadores-1.pdf. 

 

http://www.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2018/08/farmacia-cuidadores-1.pdf
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cuidado com o idoso? 

• Como o cuidador deve organizar a rotina de medicação do idoso?  

• O cuidador deve ser capaz de interpretar receitas/prescrições médicas?  
 
Os grupos realizam a apresentação de suas prescrições, mediada pelo docente. 
É importante que, durante as apresentações, o docente intervenha sempre que 
necessário para delimitar as especificidades relacionadas à administração de 
medicamentos referentes à atuação do cuidador em ILP e em domicílio, 
utilizando o Manual para cuidados farmacêuticos aos cuidadores informais de 
idosos, indicado como ODA.  
   
Após a interpretação das prescrições, os alunos devem ser orientados a 
preencher o diário de bordo com a checagem das medicações, contendo: 
horário, dose, reações adversas, indicações e identificando a nomenclatura em 
cada prescrição modelo. Após a entrega da atividade no diário, recomenda-se 
que o docente estimule novamente os alunos a refletir sobre as questões 
norteadoras.  
 
Para finalização do encontro, os alunos observam suas produções do dia e o 
docente pode estabelecer um paralelo final com as competências e indicadores 
mobilizados nesta situação de aprendizagem.   
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deve esclarecer que a próxima aula será 
presencial, no Senac.  

Aula 32 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[CONTEXTUALIZAÇÃO] O docente inicia esta aula convidando os alunos a 
relembrar todos os tópicos abordados na aula anterior, com uma revisão de 
conteúdo, para tal será apresentada uma tela com um resumo dos produtos 
das atividades realizadas.   
 
O docente apresenta dois vídeos sobre o tema: um sobre medicações perigosas 
para idosos, outro sobre cuidados com a medicação do idoso (ODAs indicados). 
Após os vídeos, o docente pode propor a seguinte questão norteadora: 
 
“Após o desenvolvimento das atividades na aula passada e de assistir aos 
vídeos, você se sente mais seguro para interpretar prescrições médicas e fazer 
um paralelo entre o uso das medicações e o estado geral de saúde do idoso?”  

• 5 medicações perigosas para o idoso –  
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=S2ZsksNkl
As. 

 

• Como organizar medicações de idosos – 
disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kyGMrW-6Jd0. 

 
• Cartilha 60+: descreve aspectos gerais 

relacionados às condições dos idosos, 

elaborada pelo Hospital Sírio Libanês – 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S2ZsksNklAs
https://www.youtube.com/watch?v=S2ZsksNklAs
https://www.youtube.com/watch?v=kyGMrW-6Jd0
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Os alunos devem ser estimulados a expressar seus sentimentos e percepções 
sobre o tema abordado. Ao fim deste pequeno debate, o docente explica que 
a atividade seguinte será solucionar um estudo de caso. 
 
O docente também poderá discutir com os alunos o perigo da automedicação, 
os erros na administração dos medicamentos e os impactos disso na vida do 
idoso.  
 
[ATIVIDADE AVALIATIVA - ESTUDO DE CASO] Nesta etapa será disponibilizado 
um estudo de caso contemplando o estado de saúde do paciente, necessidades 
de conforto, orientação e prescrição de medicamentos. Os alunos devem 
realizar a leitura minuciosa do caso e transcrever para um checklist as 
informações coletadas do estudo de caso: orientações gerais, cuidados na 
administração de medicamentos, cuidados com armazenamento e 
automedicação. 
 
O aluno poderá consultar a cartilha 60+ do Hospital Sírio Libanês (ODA 

indicado) para dar suporte na elaboração da atividade. O docente deve auxiliar 

os alunos na elaboração do checklist, que deve ser registrado no diário. 

  
Ao final, a turma apresenta os checklists e o docente faz a avaliação e devolutiva 
aos alunos, com o feedback final da situação de aprendizagem.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deve esclarecer que a próxima aula será 
presencial, no Senac. 
  

disponível em: 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospi

tal/Documents/cartilha-60-mais.pdf (p. 37). 

 

Observações:   
 

 

Situação de Aprendizagem 5:   Análise das situações de Emergência 
Carga horária prevista:  16 h 

Número de aulas: 
 4 

Sabe-se que situações de emergência costumam causar insegurança e dúvida no atendimento e muitas vezes geram sensação de medo e pânico. Nesta situação o aluno 
será motivado a refletir sobre possíveis situações que ele já tenha vivenciado e seus sentimentos naquele momento. O desafio a ser abordado será reconhecer os 
parâmetros dos sinais vitais e a avaliação primária da cena e do enfermo para prover meios para que o aluno preste os cuidados básicos e iniciais de primeiros socorros, 
assim como fazer uma comunicação segura com o serviço de emergência. Pretende-se que, por meio do desenvolvimento da situação, que o aluno desenvolva 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/Documents/cartilha-60-mais.pdf
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/Documents/cartilha-60-mais.pdf
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competências, habilidades, atitudes e valores como suporte para prestar cuidados de primeiros socorros analisando a situação de emergência com um olhar crítico e 
domínio técnico-científico, assim como ser capaz de estabelecer em sua rotina de cuidados do estado geral de saúde do idoso e meios adequados para se comunicar 
com os serviços especializados em atendimento de emergência quando necessário. Nesse processo, é fundamental que o aluno reflita sobre a seguinte questão 
norteadora da situação de aprendizagem: qual a atuação do cuidador de idosos em uma situação de emergência? 
 
Eles serão desafiados a elencar conhecimentos e habilidades abordados nas situações anteriores para avaliar o estado geral de saúde do idoso e a propor uma avaliação 
primária de uma situação de emergência, observando as necessidades de cuidado do idoso com segurança e humanização. Os alunos devem, ao término da situação, 
sentir segurança e autonomia para identificar situações de emergência e agir com prontidão e domínio técnico. 

  
Indicadores  

 1. Monitora o estado de saúde do idoso de acordo com orientações da equipe multiprofissional e premissas do cuidado humanizado.  
3. Proporciona medidas de conforto de acordo com a autonomia e a independência do idoso, respeitando as orientações da equipe multiprofissional. 
6. Registra a rotina e comunica a família e equipe multiprofissional, considerando as alterações do estado de saúde do idoso. 
7. Presta cuidados de primeiros socorros de acordo com a situação de emergência, solicitando auxílio aos serviços ou profissionais especializados, quando necessário. 

Elementos  

Conhecimentos  
  

• Monitoramento do estado de saúde do idoso: 
cuidados com a pele (hidratação, prevenção 
de lesões, curativos simples para escoriações, 
feridas pequenas, não profundas e sem 
secreções); aplicação de calor e frio 
(manuseio da bolsa térmica, tempo e 
cuidados na aplicação); lesão por pressão 
(conceito, sinais de identificação, prevenção); 
controles da pressão arterial e temperatura 
corporal (parâmetros de normalidade, 
procedimento de verificação, registro, 
informação das alterações), glicemia capilar 
(parâmetros de normalidade);  

• Primeiros socorros – prevenção de acidentes, 
precauções e atendimento em caso de 
engasgo, intoxicação, queda, reações 
alérgicas, envenenamento, queimadura, 
convulsão, desmaio, hemorragia, fraturas, 

Habilidades  
  
• Comunicar-se de maneira assertiva;  
• Interpretar prescrição e orientações da equipe 
multiprofissional;  
• Atentar-se a comportamentos, reações, sinais 
e sintomas do idoso;  
• Utilizar materiais e equipamentos; 

• Adotar boas práticas de higiene no controle e 
prevenção de doenças;  

• Identificar situações de emergência e de risco. 

Atitudes/Valores  
  
 • Respeito aos limites de atuação profissional;  
• Respeito às orientações da equipe multiprofissional; 
• Comprometimento com o cuidado do idoso;  
• Cooperação com os membros da família e a equipe;  
• Flexibilidade nas diversas situações de trabalho;  
• Cordialidade e empatia no trato com as pessoas;  
• Responsabilidade e comprometimento com os acordos 
estabelecidos;  
• Zelo pela apresentação pessoal e postura profissional;  
• Sigilo no tratamento de dados e informações;  
• Responsabilidade socioambiental;  
• Proatividade no encaminhamento das informações e 
resoluções de problemas; 
• Zelo pelas medidas de segurança nas diversas situações de 
trabalho;  
• Iniciativa no planejamento das atividades com o idoso; 
• Respeito à privacidade, ao histórico de vida e aos valores 
morais, culturais e religiosos do idoso e da família. 
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choque elétrico e parada cardiorrespiratória;  

• Tipos de serviços de urgência e emergência 
disponíveis na comunidade: Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 
Corpo de Bombeiro, atendimento de 
emergência particular, Polícia Militar, entre 
outros.   

 
 

Aula  Atividades   ODAs ou estratégias metodológicas  Registro de 
participação  

Aula 33 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona)  

[CONTEXTUALIZAÇÃO] O docente iniciará a aula utilizando as seguintes 
perguntas norteadoras para investigar as experiências prévias dos alunos sobre 
situações de emergência e estabelecer uma análise dos sentimentos dos alunos 
frente a tal contexto.  

• Você já enfrentou alguma situação de emergência?  

• Como você se sentiu naquele momento?  

• Qual seu medo ou receio com relação à abordagem do idoso em 
situações de emergência? 
 

Cada aluno deve ser encorajado a expor suas percepções e, neste momento, 
cria-se um espaço de debate sobre o tema a partir das respostas obtidas.  
 
Na sequência, o docente demonstra a importância do conhecimento das 
técnicas de atendimento em primeiros socorros apresentando um vídeo (ODA 
indicado). Os alunos comentam suas percepções sobre o vídeo fazendo um 
paralelo com a saúde do idoso e com o cuidador de idosos. 
 
[SITUAÇÃO-PROBLEMA 1 - RECONHECIMENTO DE SINAIS VITAIS] O docente 
explica que, para a realização da avaliação primária, devemos conhecer alguns 
parâmetros de sinais vitais. Para trabalhar esses parâmetros, o docente pode 
propor à turma a resolução de uma situação-problema.  
 
Porém, antes de explicar a situação, poderá faz uma breve reflexão, com base 
nas referências utilizadas na primeira situação de aprendizagem sobre a 
importância do conhecimento dos parâmetros de normalidade dos sinais 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Suporte 
Básico de Vida, 2016. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protoc
olo_suporte_basico_vida.pdf. 

• SENAC recomenda: Primeiros socorros: cortes e 
hematomas - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=BpXpjpPH4Bc
&list=PLM_w7N-
7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=8. 

• SENAC recomenda: Primeiros socorros: parada 
cardiorrespiratória - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=k6GnPibgCiE&
list=PLM_w7N-
7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=7&t=1s. 

• SENAC recomenda: Primeiros socorros: 
queimaduras - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDGkiZD_f7k&
list=PLM_w7N-
7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=10. 

• SENAC recomenda: Primeiros socorros: 
sangramento nasal - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YgancAzs_4c&
list=PLM_w7N-
7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=9. 

• Primeiros socorros em idosos: você sabe como 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BpXpjpPH4Bc&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BpXpjpPH4Bc&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BpXpjpPH4Bc&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=k6GnPibgCiE&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=7&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=k6GnPibgCiE&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=7&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=k6GnPibgCiE&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=7&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=hDGkiZD_f7k&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=hDGkiZD_f7k&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=hDGkiZD_f7k&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=YgancAzs_4c&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=YgancAzs_4c&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=YgancAzs_4c&list=PLM_w7N-7CinJhjU21GIbQrMh7NVop7wrA&index=9
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vitais. O docente então solicita ao grupo que relembrem os valores de 
referências para: 
a) Frequência cardíaca; 
b) Frequência respiratória; 
c) Temperatura; 
d) Pressão arterial. 
 
Em seguida, coloca a seguinte situação-problema para a turma, explicando que 
devem se basear nos documentos de referência para atendimento básico de 
primeiros socorros para resolvê-la: 
  
Ao sair de casa a pé, você escuta um barulho de acidente bem à sua frente. É 
uma moto que atropela uma pessoa. Ambos se encontram caídos no chão, 
aparentemente desmaiados. Não há pessoas ao seu redor e você terá que os 
avaliar para então poder acionar a ambulância de emergência. Enumere de 1 a 
4 a sequência correta ao verificar uma vítima: 
 
(4) Avalia se a pessoa te responde ao chamá-la. 
(2) Avalia se a pessoa está respirando, verificando se tem 
movimentos no tórax e abdômen. 
(1) Avalia se tem algo que possa estar impedindo a passagem 
de ar para os pulmões. 
(3) Avalia se tem circulação sanguínea – verifica o pulso. 
 
Após o grupo resolver a situação, o docente discute com os alunos a sequência 
correta durante a avaliação primária, fazendo uma análise do suporte básico de 
vida aplicado aos cuidados com o idoso e da real função do atendimento pré-
hospitalar. 
 
[SITUAÇÃO-PROBLEMA 2 - EMERGÊNCIA ENVOLVENDO CUIDADO DE SAÚDE 
COM O IDOSO] Após a entrega das atividades anteriores, os alunos devem ser 
divididos em grupos. Cada grupo ficará responsável por criar uma situação de 
emergência envolvendo cuidado de saúde com o idoso e escrevê-la em um 
papel.  
 
O docente auxilia cada grupo separadamente, pois um grupo não pode saber 

socorrer um idoso? - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3hl92GPFIN0&
t=348s. 

https://www.youtube.com/watch?v=3hl92GPFIN0&t=348s
https://www.youtube.com/watch?v=3hl92GPFIN0&t=348s
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qual situação está sendo elaborada pelo outro. Após a finalização deste 
primeiro momento, os grupos trocam os papeis e cada um fará a análise da 
situação do outro.  
 
Ao término eles devem apresentar a situação que receberam respondendo às 
seguintes perguntas:  
 

• Qual conduta você adotaria para o caso?  

• Como você faria a comunicação com o serviço de emergência? 
 
Após a apresentação dos grupos, o docente faz a devolutiva para cada situação, 
estimulando os alunos a refletirem sobre suas escolhas e condutas perante 
cada caso. Nesta etapa, articulando com um assunto da aula seguinte, o 
docente pode projetar na sala uma imagem com os tipos de serviço de 
emergência disponíveis e explicar brevemente quando e como devem ser 
acionados. 
 
Ao final, o docente solicita que os alunos preencham o diário de bordo com os 
parâmetros normais de sinais vitais do idoso, a sequência correta de avaliação 
primária, os tipos de serviço de atendimento de emergência e dicas sobre a 
comunicação adequada com o serviço de emergência. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar que a próxima aula será 
presencial, no Senac.  

Aula 34 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[PESQUISAS - SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA] O docente inicia com uma breve 
recapitulação da aula anterior, com foco na atividade em que os grupos 
criaram e trocaram situações de aprendizagem. Os alunos devem debater 
sobre esta atividade relembrando as intervenções propostas.  
 
O docente então apresenta diversas situações de emergência (prevenção de 
acidentes, precauções e atendimento em caso de engasgo, intoxicação, queda, 
reações alérgicas, envenenamento, queimadura, convulsão, desmaio, 
hemorragia, fraturas, choque elétrico e parada cardiorrespiratória). Dividindo 
novamente a turma em grupos, solicita aos alunos que realizem pesquisas 
sobre as situações em questão e preencham um checklist contendo as condutas 
corretas para cada caso.  
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Feito o trabalho, os alunos devem apresentar suas pesquisas. O docente deve 
complementar o conteúdo, estimulando os alunos a refletirem, comparando as 
condutas adotadas nas situações na aula anterior e as condutas corretas que 
encontraram durante a pesquisa. O docente pode questionar:  

• As condutas são iguais?  

• Você aprendeu algo diferente durante a pesquisa? 
 
Fechando a atividade, o docente solicita que os alunos complementem o diário 
de bordo registrando o checklist com as condutas corretas para cada caso. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informa que a próxima aula será 
presencial, no Senac. 

 Aula 35 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

[ATIVIDADE AVALIATIVA | SIMULAÇÃO - SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA] Para 
o encerramento da situação de aprendizagem, os alunos serão organizados 
em grupos para uma atividade a ser realizada em duas partes: a primeira 
parte nesta aula, a segunda, na próxima. Nesta primeira parte, cada grupo 
ficará responsável pelas seguintes situações de emergência, distribuídas por 
sorteio:  
 

• prevenção de acidentes; 

• precauções e atendimento em caso de:  
o engasgo;  
o intoxicação;  
o queda; 
o reações alérgicas; 
o envenenamento;  
o queimadura;  

 
Cada grupo deve elaborar uma simulação de sua situação utilizando os 
equipamentos disponíveis no laboratório (bonecos e outros insumos). Os 
alunos devem utilizar os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para 
propor a simulação, e o docente deve dar suporte aos grupos separadamente.  
 
Os grupos então realizam a apresentação da simulação evidenciando as 
competências desenvolvidas até o momento. O docente faz os comentários 
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necessários, dando a devolutiva e estimulando os alunos a avaliarem também 
as condutas adotadas. Ao término, os alunos preenchem o diário de bordo com 
a condutas e informações corretas de cada situação abordada, estabelecendo 
um paralelo com as atividades desenvolvidas anteriormente.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informa que a próxima aula será 
presencial, no Senac. 
 

 Aula 36 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass

íncrona) 

[ATIVIDADE AVALIATIVA | SIMULAÇÃO - SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA]  
O docente explica que, mantendo os grupos da aula anterior, cada um ficará 
responsável por novas situações de emergência, também distribuídas por 
sorteio, para realizar a simulação. São elas:  
 

• precauções e atendimento em caso de:  
o convulsão 
o desmaio 
o hemorragia 
o fratura 
o choque elétrico  
o parada cardiorrespiratória  

 
A exemplo da primeira parte da atividade, cada grupo deve elaborar uma 
simulação de sua situação utilizando os equipamentos disponíveis no 
laboratório (bonecos e outros insumos). Os alunos devem utilizar os 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para propor a simulação, e o 
docente deve dar suporte aos grupos separadamente.  
 
Os grupos então, realizam a apresentação da simulação, evidenciando as 
competências desenvolvidas até o momento. O docente faz os comentários 
necessários, dando a devolutiva e estimulando os alunos a avaliarem também 
as condutas adotadas. Ao término, os alunos preenchem o diário de bordo com 
a condutas e informações corretas de cada situação abordada, estabelecendo 
um paralelo com as atividades desenvolvidas anteriormente.  
 
Como está será a última aula do curso, será realizado um encerramento oficial 
e uma confraternização com a turma. 
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Observações:   
 

 
 

UC: Projeto Integrador  CH: 16 h 
Tema gerador: O cuidador de idoso e os suportes éticos do envelhecimento e longevidade.  

 

Proposta 1: O docente propõe aos alunos visitas técnicas em lares para idosos, residências, unidades básicas de saúde ou outros lugares que 

possibilitem o contato do aluno com a pessoa idosa, entendendo assim quais são as suas vulnerabilidades. O docente poderá propor também simulações, 
apresentação de situações-problema nas quais o aluno possa entender a importância do cuidador nas atividades do idoso, estimulando o atendimento 
humanizado. Todas as atividades devem ser voltadas para o estímulo a autonomia, independência, segurança e ocupação do tempo livre do idoso, 
respeitando os valores culturais e religiosos dele.  

 

Número de 
aulas: 
 

4 
 
 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 1 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 
 

• Problematização: o docente pode promover uma discussão com os 
alunos sobre o tema proposto e escolher/validar o tema do PI. Em 
seguida, deve conduzir a problematização do PI. 

• Plano de ação: o docente apresenta o tema gerador e elabora junto com 
os alunos uma proposta de plano de ação (detalhamento das ações e 
cronograma previamente elaborado no planejamento integrado), 
discutindo e detalhando as atividades e responsabilidades dos 
envolvidos no desenvolvimento do projeto; detalha as entregas parciais 
de cada etapa do plano de ação do PI e analisa, com a turma, se as 
atividades previstas no plano de ação explicitam as condições para a sua 
realização, quais os recursos necessários e quem são os envolvidos. 

  

Aula 2 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

• Execução e monitoramento do plano de ação: É o momento de colocar 
o plano de ação em prática a partir das contribuições das Unidades 
Curriculares; o docente verifica as reais possibilidades de responder às 
problemáticas e aos desafios propostos, organiza a produção dos alunos 
e sistematiza as entregas parciais do projeto; o docente deve planejar 
encontros que acompanhem o andamento do plano de ação, bem como 

• ESPIE: O que é saúde? 
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/184.  

• Senac recomenda: Envelhecer - disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jO
Os&list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40.  

 Entrega do 
plano de ação 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/184
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jOOs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jOOs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jOOs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
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propor eventuais adequações. • DREBES, A.C. O processo de envelhecimento. 
Trabalho de conclusão de curso de graduação 
em psicologia da Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do rio grande do Sul - 
UNIJUI, 32P, 2018. Disponível em: 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/han
dle/123456789/5796. 

• Independência e autonomia e escalas de 
avaliação – disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=f2g7zrL
58jw.  

• Capacidade funcional, autonomia e 
independência: definindo alguns termos 
importantes em gerontologia – disponível em: 
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/ca
pacidade-funcional-autonomia-e-independencia-
definindo-alguns-termos-importantes-em-
gerontologia/. 

• Autocuidado na terceira idade: recuperar a 
autoestima para ter uma velhice tranquila - 
disponível em: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUCsW
oFk.   

• 5 opções de atividades físicas para idosos - 
disponível 
em: https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-
me-exercitar-mais/5-opcoes-de-atividades-
fisicas-para-idosos.  

• Senac recomenda: Envelhecer: autonomia 
[Episódio completo] - disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Tefc

3lm75oc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-

HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=39&ab_cha

nnel=SescTV.  

• Vídeo: Autonomia de idosos no Brasil – PNS. 
Disponível 

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5796
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5796
https://www.youtube.com/watch?v=f2g7zrL58jw
https://www.youtube.com/watch?v=f2g7zrL58jw
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/capacidade-funcional-autonomia-e-independencia-definindo-alguns-termos-importantes-em-gerontologia/
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/capacidade-funcional-autonomia-e-independencia-definindo-alguns-termos-importantes-em-gerontologia/
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/capacidade-funcional-autonomia-e-independencia-definindo-alguns-termos-importantes-em-gerontologia/
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/capacidade-funcional-autonomia-e-independencia-definindo-alguns-termos-importantes-em-gerontologia/
https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUCsWoFk
https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUCsWoFk
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/5-opcoes-de-atividades-fisicas-para-idosos
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/5-opcoes-de-atividades-fisicas-para-idosos
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/5-opcoes-de-atividades-fisicas-para-idosos
https://www.youtube.com/watch?v=Tefc3lm75oc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=39&ab_channel=SescTV
https://www.youtube.com/watch?v=Tefc3lm75oc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=39&ab_channel=SescTV
https://www.youtube.com/watch?v=Tefc3lm75oc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=39&ab_channel=SescTV
https://www.youtube.com/watch?v=Tefc3lm75oc&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=39&ab_channel=SescTV
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em: https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl
7oZvs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50.  

• Senac recomenda - Dr. SBOT dá dicas sobre a 
segurança dos idosos. Disponível em: Dr. SBOT 
dá dicas sobre a segurança dos idosos 
- YouTube   

• Senac recomenda: O Hospital Albert Einstein fala 
sobre a importância da segurança do idoso - 
disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=AgCTx
G1dV7U&list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=60. 

• Senac recomenda: Casa adaptada para terceira 
idade - dicas! - disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=92UTb
RDGDFU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=48.  

• BESTETTI, Maria Luisa Trindade. Ambiência: 
espaço físico e comportamento. Rev. 
bras. geriatr. gerontol., Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, 
p. 601-610,sSet. 2014. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1809-
98232014000300601&lng=en&nrm=iso.  

• Idosos e o risco de quedas - disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=969RVL
ljaAo.   

 
Aula 3 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

• Execução e monitoramento do plano de ação: os alunos colocam o plano 
de ação em prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; 
o decente verifica as reais possibilidades de responder às problemáticas 
e aos desafios propostos, organiza a produção dos alunos e sistematiza 
as entregas parciais do projeto; o docente deve planejar encontros que 
acompanhem o andamento do plano de ação, bem como propor 
eventuais adequações. 

 
Ajustes e 
entregas do 
plano de ação 

https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl7oZvs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl7oZvs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=C4MFJl7oZvs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=3sn8ocweS68&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=57&ab_channel=SBOTNacional
https://www.youtube.com/watch?v=3sn8ocweS68&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=57&ab_channel=SBOTNacional
https://www.youtube.com/watch?v=3sn8ocweS68&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=57&ab_channel=SBOTNacional
https://www.youtube.com/watch?v=92UTbRDGDFU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=92UTbRDGDFU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=92UTbRDGDFU&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=48
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232014000300601&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232014000300601&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232014000300601&lng=en&nrm=iso
https://www.youtube.com/watch?v=969RVLljaAo
https://www.youtube.com/watch?v=969RVLljaAo
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Aula 4 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/ass
íncrona) 

• Síntese e entrega do PI: os alunos, na apresentação do trabalho, 
precisam necessariamente responder à problematização que deu origem 
ao PI; o docente deve promover discussão sobre o desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno e fomentar reflexão junto aos alunos acerca das 
contribuições de cada UC para o desenvolvimento do projeto; o docente, 
junto com a turma, deve avaliar os pontos positivos e os pontos de 
melhoria. 

  

Comentários: 

 

 

Indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador. 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI. 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1  

• (Aula 2) 4 - [CONSTRUÇÃO DE JOGO - SITUAÇÕES-PROBLEMA] 

• (Aula 3) 5 - [SOLUÇÃO DO JOGO] 

• (Aula 4) 2 - [ELABORAÇÃO - ROTINA DE TAREFAS] 

• (Aula 4) 3 - [SIMULAÇÃO] 

• (Aula 5) 4 - [PLANO DE ATIVIDADES] 

• (Aula 7) 6 - [VISITA TÉCNICA]  

• (Aula 11) 3 - [RODA DE CONVERSA - CONVIDADO EXTERNO] 

• (Aula 12) 4 - [ESTUDO DE CASO] 

UC 2 

• (Aula 6) 10 - [ATIVIDADE AVALIATIVA - ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATIVIDADES] 

• (Aula 7) 11 - [APLICAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES - ATIVIDADE LÚDICA COM IDOSO] 

 

UC: Projeto Integrador  CH: 16 h 
Tema gerador: O Cuidador de Idoso e os recursos de suporte social para promoção de saúde 

 
Proposta 2: O docente propõe aos alunos visitas técnicas em lares para idosos, residências, unidades básicas de saúde e programas 

disponibilizados pelo SUS para atendimento ao idoso, para que tenha o contato direto com pessoas idosas, entendendo assim quais são as suas 

Número de aulas: 
 

4 
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atribuições no cuidado com elas. O docente poderá propor também simulações, apresentação de situações-problema em que o aluno possa 
compreender quais são os papéis do cuidador nas diversas atividades diárias do idoso. Todas as atividades devem ser voltadas para a prevenção 
de doenças e a promoção da saúde.  

 
 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 1 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

• Problematização: o docente pode promover uma discussão com os alunos 
sobre o tema proposto e escolher/validar o tema do PI. Em seguida, deve 
conduzir a problematização do PI. 

• Plano de ação: o docente apresenta o tema gerador e elabora junto com os 
alunos uma proposta de plano de ação (detalhamento das ações e 
cronograma previamente elaborado no planejamento integrado), discutindo 
e detalhando as atividades e responsabilidades dos envolvidos no 
desenvolvimento do projeto; detalha as entregas parciais de cada etapa do 
plano de ação do PI e analisa, com a turma, se as atividades previstas no plano 
de ação explicitam as condições para a sua realização, quais os recursos 
necessários e quem são os envolvidos.  

  

Aula 2 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 

• Execução e monitoramento do plano de ação: é o momento de colocar o 
plano de ação em prática a partir das contribuições das Unidades 
Curriculares; o docente verifica as reais possibilidades de responder às 
problemáticas e aos desafios propostos, organiza a produção dos alunos e 
sistematiza as entregas parciais do projeto; o docente deve planejar 
encontros que acompanhem o andamento do plano de ação, bem como 
propor eventuais adequações. 

• ESPIE:-O que é saúde? - disponível em: 
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/
184.  

• Senac recomenda: Envelhecer - disponível 
em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB
05jOOs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-
HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40.   

• DREBES, A.C. O processo de envelhecimento. 
Trabalho de conclusão de curso de 
graduação em psicologia da Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do rio 
grande do Sul - UNIJUI, 32p, 2018. 
Disponível em: 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/
handle/123456789/5796. 

 Entrega do 
plano de ação 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/184
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/184
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jOOs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jOOs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8MB05jOOs&list=PLM_w7N-7CinJVIT-HoQgvXU3A9CGNkcFc&index=40
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5796
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5796
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Aula 3 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 

• Execução e monitoramento do plano de ação: os alunos colocam o plano de 
ação em prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; o 
docente verifica as reais possibilidades de responder às problemáticas e aos 
desafios propostos, organiza a produção dos alunos e sistematiza as entregas 
parciais do projeto; o docente deve planejar encontros que acompanhem o 
andamento do plano de ação, bem como propor eventuais adequações. 

 
Ajustes e 
entregas do 
plano de ação 

Aula 4 

 Presencial       

 Não 
presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 

• Síntese e entrega do PI: os alunos, na apresentação do trabalho, precisam 
necessariamente responder à problematização que deu origem ao PI; o 
docente deve promover discussão sobre o desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno e fomentar reflexão junto aos alunos acerca das 
contribuições de cada UC para o desenvolvimento do projeto; o docente, 
junto com a turma, deve avaliar os pontos positivos e os pontos de melhoria. 

  

Comentários: 

 

 

Indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador. 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI. 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1  

• (Aula 5) 4 - [PLANO DE ATIVIDADES] 

• (Aula 8) 7 - [ATIVIDADE AVALIATIVA - PLANO DE ATIVIDADES]  

• (Aula 13) 5 - [DISCUSSÃO EM GRUPO]  

UC 2 

• (Aula 5) 8 - [VISITA À UBS] 

• (Aula 6) - [RODA DE CONVERSA] 
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Percentual de flexibilização do curso 
Carga Horária Percentual 

 
Presencial: 112 horas 
 
Não presencial: 48 horas 

Síncrono: 16 horas 
Assíncrono: 32 horas 
 
 

 
Presencial: 70% 
 
Não presencial: 30% 

Síncrono: 33% 
Assíncrono: 67% 

 

 


