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Projeto Pedagógico  
Programa de Residência Multiprofissional ou em Área Profissional da Saúde  

 
 

Nome do programa 
 
 

470 - Envelhecimento 
 
Coordenadora do Programa 

 

Nome do Coordenador (a) do Programa 
 

Naira Dutra Lemos 
 

Email 
 

residenciamultidigg@gmail.com  
 

Telefone 
 

(11) 55754848 VOIP: 2298 
 

Formação / Titulação 
 

Graduação – Serviço social - 1978 

Mestrado em Ciências da Saúde - 2003 

Doutorado em Ciências da Saúde - 2012 

 
 
Vice Coordenadora do Programa 
 
 Clarice Cavalero Nebuloni 
 
 

Cenários de Prática Próprios 
 
 
 

Complexo UNIFESP - Vila Clementino 
 

 

Descrição do Cenário de Prática 

 

Tipo 

 

- Enfermaria da Disciplina de Geriatria e Gerontologia localizada no 11º andar do Hospital São 

Paulo, além da retaguarda de Pronto Socorro e Interconsultas nas enfermarias solicitantes.  

 

- Ambulatórios da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da UNIFESP, a saber: Longevos; 

Promoção à saúde; Doenças Cardiovasculares; Transição do Cuidado; Casos Novos; Ambulatórios 



específicos da área de nutrição, fisioterapia, serviço social e enfermagem; Neuropsiquiatria 

Geriátrica; Cuidadores e Osteoarticulares, que funcionam no prédio dos ambulatórios na Rua José 

de Magalhães 340 – térreo com sete salas de ambulatório para atendimento; consultório de 

enfermagem e uma sala para discussão dos casos atendidos. 

 

- Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso – PADI. O programa tem como objetivo realizar 

atendimento domiciliar a idosos cujas condições físicas e/ou sociais os impeçam de receber o 

atendimento nos serviços de saúde, cumprindo assim os princípios do SUS: Equidade, 

Universalidade e Integralidade. Sua sede é na própria disciplina, onde são realizadas as reuniões e 

discussões dos casos; reunião com os cuidadores dos idosos assistidos; apresentação de aulas pelos 

residentes da residência médica e multiprofissional. Neste espaço estão acondicionados todos os 

equipamentos (eletrocardiograma portátil; cadeiras de roda e banho para empréstimo, dispositivos 

de auxílio à marcha, adipômetro, dinamômetro, balança, bioimpedância elétrica, otoscópio, laser, 

aparelhos de medição da pressão arterial, BIPAP, computadores, consultório odontológico portátil e 

colchões pneumáticos para empréstimos) utilizados pelo programa.  

 

 

Projeto Pedagógico 

 
 
Área(s) Temática, de Concentração e Profissional (is) 
 
 

VAGAS 

 
 

Área de Concentração: Atenção à Saúde do Idoso 

 
 

Área Temática: Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas / Especialidades 

Cirúrgicas 

 
 

Ano: 2023    
Profissão  Vagas Solicitadas 

Serviço Social  2 

Nutrição  2 

Fisioterapia  2  
   

 
 



Justificativa 

 
 
 

O aumento da parcela de idosos em todo o mundo, refletindo e promovendo profundas 

transformações sociais, exige a preparação de profissionais que sejam capazes de atuar junto a essa 

população de forma qualificada. A residência em envelhecimento vem atender uma demanda 

crescente de profissionais habilitados para a atuação junto à população idosa. A UNIFESP, através 

de seu corpo técnico especializado presente em diversas disciplinas e departamentos, além do 

hospital escola, tem condições de promover essa formação preparando esses profissionais dentro de 

uma visão Geronto - Geriátrica abrangente e com capacidade para atuar em todos os níveis de 

assistência que compreendem a atenção à saúde do idoso. 



Objetivos 
 
 
 
Objetivo Geral 
 
Formar profissionais especializados nas questões do envelhecimento com visão de trabalho 

interdisciplinar. 

 

Objetivos Específicos 
 
- Formar profissionais de diferentes áreas de formação, desenvolvendo perfil altamente qualificado     

no exercício de sua profissão, permeado por atitudes reflexivas, críticas, humanitárias e éticas com 

responsabilidade e competência para atuar em diferentes cenários do Sistema Único de Saúde 

Brasileiro;  

- Apresentar e discutir em todos os cenários de ensino e prática os conceitos, políticas, programas e 

ações diversas direcionadas à saúde de idosos; 

- Desenvolver atividades de Educação em Saúde em todos os ambientes de prática profissional; 

- Aplicar raciocínio crítico reflexivo na resolução de problemas. 

  



Diretrizes Pedagógicas 
 
 
As atividades pedagógicas estarão centralizadas e terão como foco, a construção de conhecimentos 

gerais na área da Gerontologia, com visão interdisciplinar.  

 

Esta construção se efetivará por meio de:  

 

• Aplicação da avaliação abrangente - AGA, instrumento padronizado para avaliação dos 

idosos, acompanhamento e tratamento de pacientes idosos. 

• Atuação na prevenção de doenças e promoção à saúde, 

• Participação em reuniões com discussão de casos clínicos e apresentação de artigos, aulas 

expositivas semanais e apresentação de seminários.  

• Organização e realização de reuniões para cuidadores dos idosos assistidos.  

 

Avaliação discente 
 
A avaliação do rendimento escolar do aluno será contínua com apresentação de Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC, apresentação de seminários, discussão de casos semanalmente e 

avaliação escrita ao final de cada semestre.  

 
 

Autoavaliação do programa 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA• Quanto as Disciplinas Teóricas: a) Atingiu o objetivo proposto 
pela Disciplina (Carga horária, conteúdo, Estratégia pedagógica adotada, outros) ( ) sim ( ) Não Por 
que?:__________________________ b) Deixou a desejar? (Carga horária, conteúdo, Estratégia 
pedagógica adotada, outros) ( ) sim ( ) Não Por que?:__________________________ c) Sugestões 
para melhorias. • Quanto ao Cenário de Prática: a) Atingiu o objetivo proposto pela Unidade de 
Prática ( ) sim ( ) Não Por que?:__________________________ b) O ambiente de prática propiciou 
aprendizado? ( ) sim ( ) Não Por que?:__________________________ c) Deixou a desejar? ( ) sim ( 
) Não Por que?:__________________________ d) Participação do Preceptor e) Sugestões para 
melhorias. • Quanto as Discussões Clínicas: a) Houve discussão multiprofissional? ( ) sim ( ) Não 
Por que?:__________________________ b) Participação do Preceptor c) Participação do Tutor d) 
Sugestões para melhorias. • Quanto as Estratégias Pedagógicas adotadas. • Outras questões que 
julgue pertinentes ao processo de avaliação do Programa. 
 
  



Corpo Docente-Assistencial 
 
 

  

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante 
 

 Formação / Titulação 

  
Naira de Fatima Dutra Lemos 
 
 

Doutorado em Ciências - 2014  
Mestrado - Saúde Coletiva - 2003  
Graduação - Serviço Social - 1978 

  Aline Tavares Domingos 

 

Mestrado em Ensino em Saúde - 2019 

Graduação em Enfermagem - 2011 

Caroline Gomes Saladini 

 

 

Mestrado em Ciências - 2014 

Especialização em Gerontologia - 2007 

Graduação em Fisioterapia - 2006 

Clarice Cavalero Nebuloni 

 

 

Mestrado em Gerontologia - 2019 

Especialização - Gerontologia - 2006 
Especialização - Saúde Coletiva - 2001 
Graduação - Nutrição - 1999 

Myrian Spinola Najas 

 

 

Mestrado – Epidemiologia - 1995  
Especialização - Nutrição em Saúde Pública - 1987 
Graduação em Nutrição - 1983 

 
 

 Preceptores 
 
 
 
 
Preceptores 
 
 
 

Formação / Titulação 
 
 
 

Alessandra Martins M Costa  

Especialização em Gerontologia - 2005 

Graduação em Nutrição - 2006 

Amanda Cristina R Pagliocchi 

Especialização em fisioterapia respiratória em UTI - 2009 

Graduação em fisioterapia - 2006 

Caroline Gomes Saladini 

 

Mestrado em Ciências - 2014 

Especialização em Gerontologia - 2007 

Graduação em Fisioterapia - 2006 

Clarice Cavalero Nebuloni 

 

 

 

Mestrado em Gerontologia - 2019 

Especialização em Gerontologia - 2006 

Especialização em Saúde Coletiva - 2001 

Graduação em Nutrição - 1999 

Daniel Antunes Alveno 
 
 
 

Mestrado em Ciências da Reabilitação - 2012 

Especialização em Fisioterapia Desportiva - 2003  

Graduação em Fisioterapia - 2002 

Izabel P Tavares  
 
 

Especialização Fisioterapia Traumato Ortopédica - 2009 

Graduação em fisioterapia - 2007  

Luara da Silveira de Carvalho 
 
 
 

Especialização – Residência multiprofissional em 

gerontologia – 2018 

Graduação em Fisioterapia - 2015 



Myrian Spinola Najas 

 

 

Mestrado - Epidemiologia - 1995  

Especialização - Nutrição em Saúde Pública - 1987 

Graduação - Nutrição - 1983 

  Michele Mendes 

 

Especialização em Gerontologia – 2017 

Graduação em fisioterapia – 2002 
 

Naira De Fatima Dutra Lemos 
 
 
 

Doutorado em Ciências - 2014  

Mestrado - Saúde Coletiva - 2003  

Graduação - Serviço Social - 1978 

Paulo M C Afonso 

 

 

Mestrado em Nutrição - 2018 

Especialização em Gerontologia - 2011 

Graduação em Fisioterapia - 2009 

Regiane Ap. S. Albuquerque 

 

 

Mestrado em Ciências - 2020 

Especialização em Gerontologia - 2014 

Graduação em Nutrição - 2007 

 Thais Regina Francisco 

 

 

Especialização – Residência multiprofissional – 

envelhecimento – 2018 

Graduação em enfermagem – 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores Formação / Titulação 

  Aline Tavares Domingos 

 

Mestrado em Ensino em Saúde - 2019 

Graduação em Enfermagem - 2011 

Caroline Gomes Saladini 

 

 

Mestrado em Ciências - 2014 

Especialização em Gerontologia - 2007 

Graduação em Fisioterapia - 2006 

Daniel Antunes Alveno 

 

 

 

Mestrado em Ciências da Reabilitação - 2012 

Especialização em Fisioterapia Desportiva – 2003 

Graduação em Fisioterapia – 2002 

 

Myrian Spinola Najas 

Mestrado – Epidemiologia - 1995  

Especialização - Nutrição em Saúde Pública - 1987 

Graduação - Nutrição - 1983 

Naira De Fatima Dutra Lemos 

Doutorado em Ciências - 2014  

Mestrado - Saúde Coletiva - 2003  

Graduação - Serviço Social - 1978 



Matriz Curricular 

 
 
          Eixo Transversal da Área de Concentração 
 

EMENTA:  

 

O Programa tem como princípio a abordagem multi e interdisciplinar considerando o próprio conceito 

de Gerontologia “Campo científico e multiprofissional dedicado às questões multidimensionais do 

envelhecimento e da velhice tendo como objetivo a descrição e a explicação do processo de 

envelhecimento nos seus mais variados aspectos”. Pretende-se que os profissionais apreendam e 

desenvolvam competências e habilidades pautadas nos princípios e diretrizes do SUS visando à 

promoção de saúde dos idosos. Busca efetivar por meio da articulação entre teoria e prática a atuação 

em equipe nos diversos cenários, bem como levar os profissionais a compreender como se concretiza 

a inserção da população idosa nos três níveis de atenção à saúde e assistência social.  

 

No primeiro ano da residência os profissionais participarão de aulas teóricas sobre: Epidemiologia do 

envelhecimento; políticas públicas; Aspectos fisiológicos, biológicos e psicológicos do 

envelhecimento e síndromes geriátricas. Desenvolveremos atividades teórico/práticas onde os 

residentes farão a aplicação dos instrumentos de: Avaliação Geriátrica Ampla – AGA; Fisioterapia no 

Envelhecimento; Nutrição no Envelhecimento; Serviço social no Envelhecimento; Enfermagem no 

Envelhecimento; Fonoaudiologia no Envelhecimento; Terapia Ocupacional e Odontologia no 

Envelhecimento; e dos testes cognitivos. Metodologia: Aulas expositivas; estudo dirigido; discussão 

de artigos em grupo. 

 

No segundo ano de residência os profissionais participarão de atividades teórico/práticas compostas 

por reuniões clínicas com a equipe multidisciplinar (médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, 

assistentes sociais e enfermeiros) para a discussão de artigos científicos e casos clínicos atendidos nos 

diversos campos da prática: ambiente hospitalar, ambulatorial e domiciliar e apresentarão seminários 

sobre: Modalidades de atenção ao idoso; Suporte social; Violência contra o idoso; Espiritualidade no 

envelhecimento e Cuidados Paliativos. Metodologia: Aulas expositivas; apresentação e discussão de 

casos clínicos; apresentação de seminários; exposição dialogada, dinâmica em grupo. 

 

         Conteúdo profissional da área de concentração 
 

EMENTAS: 

R1 Nutrição: O programa pretende aprimorar as competências e habilidades da nutricionista para 

avaliar o estado nutricional de idosos em diversas modalidades de atenção e estabelecer o plano de 

cuidado, promovendo ações de prevenção, promoção e reabilitação de idosos. Serão abordados 

conteúdos da nutrição no envelhecimento: avaliação do estado nutricional; desnutrição e obesidade 

em idosos; nutrição nas demências; síndrome da fragilidade; nutrição na síndrome metabólica e 

osteoporose. A metodologia proposta será composta por atividade teórico/práticas: discussão de 

artigos; estudo dirigido e apresentação de seminários. 



R2 Nutrição: O aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos apreendidos no primeiro ano 

de residência permitirá a identificação precoce de idosos em risco de desenvolver deficiências 

nutricionais, assim como a intervenção adequada nas diversas situações que acometem o estado 

nutricional do idoso nos diversos cenários da prática assistencial: ambulatorial, hospitalar e 

domiciliar. A metodologia proposta será composta por atividades teórico/práticas: exposição 

dialogada; discussão de casos clínicos; apresentação de seminários; reuniões familiares e visitas 

domiciliares supervisionadas. 

R1. Serviço social: A formação dos assistentes sociais no programa tem como fundamento o 

aprendizado e a aplicação das temáticas: políticas públicas para o envelhecimento; avaliação social; 

diagnóstico social; o processo de entrevista; suporte social e ações de referência e contra referência. 

Caberá ao profissional a articulação das diversas políticas públicas e da legislação específica com 

cenários de prática (assistência ambulatorial e hospitalar). Os profissionais devem compreender os 

princípios do SUS valorizando a integralidade e o direito à assistência. A metodologia proposta será 

composta por atividades teórico/práticas: aulas expositivas; estudos dirigidos; apresentação de 

seminários; apresentação e discussão de casos clínicos; e dinâmica em grupo. 

R2. Serviço social: A formação dos assistentes sociais no programa tem como fundamento a 

discussão aprofundada da execução das Políticas Públicas no cotidiano da prática profissional. Os 

temas: idosos no contexto familiar; reunião familiar: conceitos e prática; e cuidadores serão 

desenvolvidos ao longo do período, associando teoria à prática. A metodologia proposta será 

composta por atividades teórico/práticas: exposição dialogada; discussão de casos clínicos; 

apresentação de seminários; reuniões familiares e visitas domiciliares supervisionadas. 

R1 Fisioterapia: O programa pretende aprimorar as competências e habilidades do fisioterapeuta 

para atuar na prevenção de incapacidades e promoção da independência funcional em idosos, bem 

como minimizar as consequências das possíveis alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento 

ou de enfermidades, nos diversos cenários de atenção à saúde. Serão abordados conteúdos da 

fisioterapia no envelhecimento: avaliação fisioterapêutica; avaliação da capacidade funcional; 

reabilitação gerontológica; fisioterapia no âmbito ambulatorial e hospitalar. A metodologia proposta 

será composta por atividade teórico/práticas: discussão de artigos; estudo dirigido e apresentação de 

seminários. 

R2 Fisioterapia: O aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos apreendidos no primeiro 

ano de residência deverá constituir neste segundo ano, modelo de intervenção direta junto aos idosos 

usuários dos diversos cenários da prática assistencial: ambulatorial, hospitalar e domiciliar, estando os 

fisioterapeutas mais instrumentalizados para a intervenção. A metodologia proposta será composta 

por atividades teórico/práticas: exposição dialogada; discussão de casos clínicos e visitas domiciliares 

supervisionadas. 

  



Perfil Geral dos Egressos 
 
 
 
Profissionais de diferentes áreas de formação, altamente qualificados, que desempenham suas 

atividades de forma humanitária e ética com responsabilidade e competência nos mais diferentes 

cenários do Sistema Único de Saúde Brasileiro. 

 

Perfil (is) Geral (is) dos Egressos da(s) Área(s) de Concentração 
 
 
 
Atenção à Saúde do Idoso 
 
Nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais com capacidade de avaliar os aspectos 

multidimensionais do processo de envelhecimento, atuando na promoção e reabilitação da 

capacidade funcional nos diversos níveis de atenção à saúde do idoso. 
 
 
 



 
Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais 
 
 
 
 

Atenção à Saúde do Idoso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Área Profissional Descrição 

Serviço Social 

 

 

 

 

 

Assistentes sociais capazes de identificar as condições sociais 

dos idosos nos diferentes cenários de prática possibilitando a 

correta referência e contra referência nos diferentes níveis de 

assistência, atuando para que o idoso possa usufruir de todos os 

equipamentos sociais disponíveis. 

 

Nutrição 

 

 

 

 

Nutricionistas capazes de identificar as condições nutricionais 

dos idosos nos diferentes cenários de prática possibilitando a 

correta referência e contra referência nos diferentes níveis de 

assistência, atuando assim da prevenção ao tratamento. 

 

Fisioterapia 

 

 

 

 

Fisioterapeutas capazes de atuar na prevenção e reabilitação de 

idosos com o objetivo de promover a sua independência 

funcional e minimizar as consequências das diversas alterações 

fisiológicas. 

 


