
 

XIII Simpósio Anual do Serviço de Geriatria do HC-FMUSP 

XXX Curso de Atualização em Geriatria e Gerontologia 

IX Encontro para o Envelhecimento Saudável 

 

 

PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA PRELIMINAR 
 
DIA 21 DE SETEMBRO - SEXTA FEIRA 

 

Abertura 

 

Mini Conferência 

Comunicando más notícias 

 

Produção Científica do Serviço de Geriatria 

Valor e prognóstico da avaliação funcional geriátrica: comparação entre pacientes hospitalizados 

em Serviço de Geriatria e Cardiologia 

Aplicabilidade dos scores de risco em uma enfermaria de Geriatria: avaliação completa ou perda de 

tempo? 

Preditores de Morbimortalidade no perioperatório do idoso: fragilidade e funcionalidade 

Avaliação do risco pulmonar como preditor de morbimortalidade do perioperatório do idoso 

submetido á cirurgia não cardíaca 

 

Produção Científica do Serviço de Geriatria 

Uso de serviços de saúde por idosos no final da vida: necessidade e realidade 

Preditores de quedas em idosos muito saudáveis 

Aspectos ecocardiográficos em idosos muito saudáveis. 

A utilidade dos questionários de rastreio para o diagnóstico laboratorial de Hipogonadismo 

Masculino Tardio em idosos 

 

MESA 2 – Comunicação 

Recursos da comunicação não verbal no atendimento ao Idoso 

Estratégias do Aprendizado 

 
TEMAS DE ATUALIZAÇÃO EM GERIATRIA 

Antibióticos: as novas drogas e seu uso racional 

Tratamento das Dislipidemias em Idosos, benefícios e riscos? 

Novas Drogas em Anticoagulação, benefícios e riscos? 
  



DIA 22 DE SETEMBRO - SÁBADO 

 

MESA 3 – HOT Topics em Geriatria e Gerontologia 

 

Produção Científica do Serviço de Geriatria 3 

Prevalência da prescrição de medicamentos inapropriados em pacientes com Demência avançada 

em um Ambulatório de Cuidados Paliativos Geriátricos 

Determinação do reliable change para o ACE-R, mini-mental e fluência verbal no seguimento de 

idosos com comprometimento cognitivo leve acompanhados no AMI. 

Acurácia do teste do desenho do relógio no diagnóstico de declínio cognitivo  

Tratamento parenteral de anemia ferropriva em idosos no Hospital Dia  

 

Produção Científica do Serviço de Geriatria 4 

Doença Arterial Coronariana e fatores associados aos diagnósticos durante a vida: um estudo 

Clinicopatológico 

Discrepâncias entre o diagnóstico clínico e postmortem em idosos 

Revisão de comparação clínica e radiológica de osteoartrose de joelhos em uma população idosa.  

Associação entre o alfabetismo funcional em idosos e controle de diabetes  

 

Roda de Conversa - Sociedade Cuidadora 

Coordenador 

Palestra 1- Empoderamento 

Palestra 2 - Programa Acompanhante de Idosos (PAI) 

Palestra 3 - Porteiro Amigo do Idoso 

Discussão 

Intervalo 

 

TEMAS DE ATUALIZAÇÃO EM GERIATRIA 2 

Atualização em Doença de Parkinson 

Tratamento da apatia em idosos 

Abordagem da insônia em idosos 

 

Palestra Magna 

 

Encerramento 


