CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS
Objetivo
Através de cursos presenciais, o CTCM (Centro
de Treinamento e Capacitação Multilab) tem por
objetivo oferecer a população aprendizado de
qualidade contribuindo para qualificação
profissional, atualização e inserção no mercado
de trabalho.

MÓDULO 2
- Primeiros socorros;
- Biossegurança aplicada à saúde do idoso;
- Risco de quedas;
- Princípios de ergonomia;

Objetivo Específico

- Higiene corporal e cuidados com a pele;

O curso de Cuidador de Idosos busca qualificar
numa visão multiprofissional, as competências
necessárias para executar com segurança,
atividades que visem o bem estar da pessoa
idosa por meio do cuidado prestado em nível
básico, com capacidade de correlacionar com
esta faixa etária, familiares e equipe envolvida
de forma humanizada.

Programa do Curso

- Prática de higiene corporal.

MÓDULO 3
-Alimentação do idoso;
- Noções gerais dos tipos de sondas para
alimentação;
- Cuidados e orientações farmacológicas.

Coordenação: Enfermeiras, Vania Scher e
Wiliane Oliveira.

MÓDULO 4
- Doenças mais comuns na população idosa;
-Atribuições do cuidador de idoso;

MÓDULO 1
- Anatomia e fisiologia do envelhecimento;

- Cuidados de longa duração, violência e maus
tratos;

- Legislação, ética e bioética;

- Fragilidade em idosos;

- Segurança e
envelhecimento;

qualidade

de

vida

no

- Cuidados com úlcera por pressão e medidas de
conforto;

- Fisiopatologia do envelhecimento;

- Eliminações e dispositivos;

- Envelhecimento / demências e depressão.

- Sexualidade.

MÓDULO 5
- Processo morte e luto;
-Aspectos psicológicos no processo envelhecer,
mudança de comportamento (ninho vazio),
fundamentos da gerontopsicologia;
-Linguagem e comunicação(relatórios ,estude
de caso, termo técnicos) ;
- Dinâmicas (trabalho em equipe).

29/08 - Religiosidade; Processo morte e luto;
Aspectos psicológicos no processo envelhecer,
mudança de comportamento (ninho vazio),
fundamentos da gerontopsicologia
09/09 SÁBADO – Visita técnica
16/09 SÁBADO – Visita técnica
26/09 - Cinema Do Conhecimento E Orientação
Para Trabalho
10/10 - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
17/10/17 – Encerramento

20/06 - Apresentação
27/06
Anatomia
e
fisiologia
do
Envelhecimento, Ética e bioética, Segurança e
Qualidade de Vida

Carga Horária

04/07 – Legislação;
previdenciários

180 horas. Sendo oferecida uma carga horária
de 150h presencial e 30h com atividades
extracurriculares.

Leis

e

benefícios

11/07 - Fisiopatologia do envelhecimento;
Envelhecimento / demências e depressão
18/07 - Primeiros socorros; Biossegurança
aplicada à saúde do idoso; Risco e prevenção de
quedas
25/07 - Alimentação do idoso, crianças e
adolescentes; Noções gerais dos tipos de sondas
para alimentação
01/08 - Princípios de ergonomia; Higiene
corporal e cuidados com a pele; Prática de
higiene corporal
08/08 - Cuidados e orientações farmacológicas
15/08 - Cuidados com úlcera por pressão e
medidas de conforto; Doenças mais comuns
mais comuns nos idosos, crianças e
adolescentes; Atribuições e princípios do
cuidador.
22/08 - Eliminações e dispositivos; Cuidados de
longa duração, violência e maus tratos;
Sexualidade; Fragilidade em idosos

Entrega de Certificados
Terá direito ao certificado de conclusão do Curso
de Cuidador de Idosos os participantes que
obtiverem, ao menos, a média 7,0 nas
avaliações, 75% da presença nas aulas e que
estiverem em dia com o pagamento de suas
mensalidades.

Material
Fornecido
Vantagens

e

Pasta de anotações / Apostila / bloco de
anotações; Caneta; Endereço virtual (Google
Drive) para acesso às aulas; Camiseta do curso.

Desistência
Caso a desistência seja antes do começo das
aulas o aluno terá 90% devolvido. Lembramos
que no ato da matrícula imediatamente o
laboratório tem as despesas de confecção dos
materiais e vantagens oferecidas, pois algumas
são personalizadas.

