CURSO DE CAPACITAÇÃO EM NUTROGERIATRIA
MINISTRANTE: Prof. Dr. Nelson Iucif Jr.
Carga Horária: 10 hrs
Data: 19/05/2017
Horário: 8:00 às 19:00
Hotel Travel Inn
Rua Gomes de Carvalho 1005 Vila Olímpia SP - Tel: (11) 30496700

Obs: Devido à demonstração prática, o n. de participantes é limitado

Programação do curso
1) Apresentação do Curso
2) Fisiologia do envelhecimento: Senescência (normal) x Senilidade
(patológico)
3) Avaliação geriátrica ampla *
*Procedimento oficializado pela SBGG e renumerado pelos convênios
a) Diferenças noatendimento do adulto e do idoso.
b) Itens peculiares da história
c) Avaliações funcionais do idoso: Demonstração prática com idoso
presente
 Avaliação damemória: Mini mental, teste do relógio, linguagem
 Avaliação da depressão: escala de depressão geriátrica
 Auto suficiência em casa (capacidade deficar só em casa)
 Auto suficiência para morar só
 Risco de quedas
 Avaliação de peso e altura do idoso acamado
4) Suplementos na terceira idade: ômega-3, resveratrol, Vit D, C, E,
Folato, Ca, Se e outros: Quando e como prescrever.
5) Massa muscular, sarcopenia e obesidade sarcopênica: diagnóstico,
programa de avaliação da massa muscular por bioimpedância
tradicional, tratamento nutrológico e farmacológico: Testosterona?
GH? Quando e como.
6) Obesidade naterceira idade: Obesidade paradoxal. Como tratar.
7) Deficiência Androgênica no Envelhecimento Masculino (Andropausa).
Quando e como tratar
8) Uso de androgênios em mulheres

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM NUTROGERIATRIA
Atenção: Número de participantes limitado
A inscrição no curso dá direito:
a)
Participação nas atividades teóricas e teórico-práticas,
perfazendo 10horas aula;
b)
Material para acompanhamento e aplicação de testes
b)
Programa computadorizado para cálculo da massa muscular
(Kg/m2)
c)
Conteúdo detodas as aulas em PDF no seu computador
d)
Referências solicitadas (alunos podem solicitar caso tenha
interesse)
INVESTIMENTO:
Sócios ABRAN e Alunos do CNN:
Até 31/03: R$ 1.974,00
Até 26/04: R$ 2.100,00
Até 19/05: R$ 2.200,00
Local : R$ 2.300,00
Forma de pagamento:
1) Depósito em conta bancária: Gentil e Iucif S/C Ltda.
Banco Santander
Agência 0767
Conta 13000208-4
Enviar o comprovante de depósito junto com a ficha de inscrição
(escaneado) para o e-mail: roseane@abran.org.br
Obs: como existem despesas quitadas antecipadamente, uma vez
efetivada a inscrição, ela não poderá ser cancelada e não haverá
devolução de valores pagos.

