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Ementa
Problemática do processo de envelhecimento populacional brasileiro: consequências e repercussões sociais, culturais e econômicas. Determinantes do
processo saúde/doença na terceira idade. Políticas de saúde para a terceira idade. Processo de trabalho em enfermagem no modelo epidemiológia e clínica da
terceira idade. Parte da realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem, reflete sobre sua problemática e participa de projetos de intervenção de
enfermagem.

Objetivo
-Oferecer conhecimentos básicos de Enfermagem para atuar na terceira idade.
-Possibilitar a identificação de características comuns às pessoas no processo envelhecer 
-Facilitar a reflexão, vivência e adaptação à questões inerentes ao curso de vida: perdas, ganhos, processo saúde-doença, morte, velhice e envelhecimento.
-Possibilitar a identificação do papel do enfermeiro com a terceira idade: atuação e dinâmica profissional, interação com o meio físico e social no processo de
envelhecimento e interfaces com diferentes categorias profissionais.

Conteúdo
UNIDADE I  Epidemiologia do envelhecimento populacional brasileiro gerontologia social.
UNIDADE II  Políticas de atenção a saúde na terceira idade
Política Nacional do Idoso PNI (Legislação).
UNIDADE III  Determinantes do processo saúde doença na terceira idade. 
Gênero e envelhecimento
Gerontologia psicológica:
 - Mudanças psicológicas.
 - Estilo de vida e mudança social.
 - Relação de poder, insegurança, rejeição familiar e social, sexualidade, solidão mesmo no âmbito familiar, morte.
 - Depressão, disfunção cognitiva;
 - Personalidade do idoso;
 - Instrumentos mais usados para avaliação do estado psicológico do Idoso; 
Processo de envelhecimento  gerontologia biológica:
Saúde e envelhecimento fisiológico normal.
Envelhecimento diferencial, processo de senescência.
Envelhecimento primário e secundário.
Modificações fisiológicas.
Doenças, cronicidade e envelhecimento.
Envelhecimento e manutenção da saúde.
Níveis de prevenção.
Intervenções preventivas gerais 
UNIDADE V - Processos do trabalho em Enfermagem direcionado a terceira idade (geriatria clínica).
Meios e instrumentos dos processos do trabalho da Enfermagem (assistir  intervir, pesquisar, ensinar, gerenciar);
Organização do trabalho em Enfermagem na terceira idade.
O cuidado do idoso (dimensões)

Metodologia
1.Aulas expositivas.
2.Debates.
3.Seminários.
4.Apresentações de trabalhos em grupos.
5.Pesquisa bibliográfica

Procedimentos
Construção e apresentação dos diários de aprendizagem.
Participação nas aulas;
Participação nas atividades no Abrigo Amantino Câmara
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