
  

Programa de Formação 
(Form 17.2_2019) 

 

Designação da ação formativa 
Patologia e efeitos psicossociais decorrentes da hospitalização da 

pessoa idosa 

O
b

je
ti

vo
s 

Gerais  

 

Dotar os formandos das competências para Agentes de Geriatria, na função de acompanhamento 

de pessoas idosas. 

 

Específicos 

o Identificar as patologias que conduzem à hospitalização da pessoa idosa. 

o Identificar precocemente sinais de alteração ou equilíbrio biopsicossocial da pessoa idosa. 

o Expor a situação de doente terminal no hospital. 

o Identificar consequências psicológicas e sociais da hospitalização da pessoa idosa. 

o Assegurar a autonomia da pessoa idosa. 

Área de Educação e Formação 762-Trabalho social e orientação 

Destinatários Este curso destina-se a todos os trabalhadores e a interessados pela área social   

Modalidade de formação FM – Formação Modular Certificada 

Forma de organização da ação Presencial 

Conteúdos 

programáticos 

Módulo 1: Patologias da pessoa idosa  (4 horas) 

• Patologia cardiovascular 

• Patologia respiratória 

• Patologia hematológica e oncológica 

• Patologia neurológica e sensorial 

• Os acidentes 
Módulo 2: Equilíbrio biopsicossocial da pessoa idosa  (4 horas) 

• A pessoa idosa portadora de doença crónica 
o Sinais e sintomas 
o Sinais de descompressão 
o Agudização da doença 

• Situações de emergência 
o Os acidentes 

Módulo 3: As intoxicações (4 horas) 
Módulo 4: Internamento da pessoa idosa em estado terminal  (4 horas) 

• Abordagem multidimensional 

• Cuidados específicos 
Módulo 5: Hospitalização - efeitos psicossociais  (4 horas) 

• A pessoa idosa e o hospital 
o Meio hospitalar 
o “Colegas” de quarto 
o Técnicos e estruturas de apoio 

• A hospitalização 
o Aspetos positivos/benefícios 
o tratamento 
o ganhos em saúde 
o Aspetos negativos 



  

o perda do quadro de referências 
o família 
o aumento dos níveis de dependência 

Módulo 6: Autonomia da pessoa idosa (5 horas) 

• Minimizar os efeitos das hospitalizações na vida da pessoa idosa 
o Nas atividades da vida 
o higiene e alimentação 
o sono 
o ocupação e conforto 
o As visitas 
o A família da pessoa idosa 
o apoio 
o informação 
o preparação/ensino 

• O apoio extra-hospitalar 
o O recurso a outros recursos da sociedade 

▪ apoio domiciliário 
▪ centro de dia 
▪ lar 

o A alta médica e continuidade da prestação de cuidados 
▪ consultas 
▪ medicação 
▪ exames/tratamentos 

Carga horária 25 horas 

Horário Ver no Calendário de Formações 

Metodologia 

pedagógica 

Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método 

interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as 

participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do 

seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador 

potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das 

aprendizagens previstas. 

Critérios e 

metodologias de 

avaliação 

Avaliação formativa (50% -Participação na Formação) e sumativa (50% - Realização 

de teste escrito e trabalhos). 

Recursos pedagógicos 
Em formato digital será distribuída documentação referente à 

Formação 

Espaços e equipamentos 
Sala de formação, computador, projetor e software adequado para 

apresentação dos conteúdos programáticos definidos. 

Data(s) previstas Ver no Calendário de Formações 

Formador(es/a/as) António Pereira 

Local da ação 

formativa 
Ver no Calendário de Formações 

Certificação 
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação 

profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.  

 


