MEMÓRIA DA REUNIÃO DO GT GERONTOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL DO CREFITO 3
DATA: 25/05/2017
Presentes: Jonatas da Silva Souza, Leonardo Jose Costa de Lima, Daniela Augusto Nascimento e
Caroline Firmino Pierini (CREFITO 3); Marjorie Heloise Masuchi (Curso TO da Faculdade
Medicina ABC); Emanuela Bezerra Torresa Mattos (Curso TO da UNIFESP e RENETO); Camila
Maria Severi Martins Monteverde (Curso TO Claretiano) e Natasha Carreno (Curso de TO da
Faculadade Medicina ABC).
1- APRESENTAÇÃO dos presentes e do panorama dos cursos presentes quanto a
formação dos discentes na área de Gerontologia: carga horária de práticas e teóricas,
estagipos, etc.
PAUTA
2- Contextualização da reunião: GT de Gerontologia está se reunindo pela terceira vez, já
houve uma reunião com ATOESP, definição de objetivos: ampliar a discussão sobre o
campo de trabalho e atuação dos TOs em gerontologia e alinhamento com formação,
bem como apoio e planejamento de eventos e cursos a serem oferecidos na área pela
ATOESP e a necessidade de abertura para pautas de trabalho neste campo de
atuação, apartir das necessidades a serem levantadas. Futuramente abertura da
câmara Técnica de TO em Gerontologia.
3- Necessidade de confecção de Folder de TO em Gerontologia. Sugestão: seguir a
apresentação da Especialidade e fazer o texto em linguagem acessível para a
população e alunos do ensino médio.
4- Necessidade de alinhamento com IES quanto ao conteúdo e propostas de
componentes curriculares na área.
5- Proposta de formação de Rede de informação e trocas entre os TOs que atuam na
área.
6- Necessidade de incluir a prova de especialidade de TO em Gerontologia no
cronograma do COFFITO.
7- Criar alternativas para integração dos profissionais da área, IES e CREFITO 3, através do
GT.
8- Proposta de edição de vídeo aulas e documentários/depoimentos de TOs que atuam
em Gerontologia.
9- Fazer programa de Educação Permanente em Gerontologia a partir de levantamento
de necessidades das IES e dos componentes do GT. Parceria com ATOESP, fazer cursos
regionalizados.
10- Levantadas as seguintes questões: Necessidade de práticas tanto na atenção básica
(ESF) quanto em serviços especializados da saúde (URSI, CRI, PAI) e da assistência
Social (ILPI, Centros Dia, CAEs); Carência de locais para estagio na área de gerontologia
que tenham visão interdisciplinar; Necessidade de apoiar e integrar as Politicas
públicas voltadas para idosos; Necessidade de abordagem dos Cuidados Paliativos na
graduação, sugere-se reunião com Associação de Contextos Hospitalares; Necessidade
de abordagens interprofissionais na graduação, muitos cursos são isolados dos demais
da área da saúde, não tem projetos em comum; Marcar reunião com Câmara Técnica
Acadêmica do CREFITO 3 para discutir a questão da formação; Fazer mapeamento dos

componentes curriculares oferecidos pelos diferentes cursos de TO do Estado de São
Paulo para se avaliar a inserção do tema do envelhecimento, tanto como componente
curricular, como tema transversal.
TAREFAS
1- CREFITO 3 solicitar a inclusão da prova de especialidade de TO em Gerontologia no
cronograma de provas de títulos prevista;
2- O GT em gerontologia vai elaborar um folder, por email, a partir do material da
Especialidade do COFFITO distribuído na reunião para ser divulgado para a
população e estudantes do ensino médio (necessário adequar linguagem, usar
imagens). Apresentar proposta de texto (boneco) na próxima reunião do GT;
3- Elaborar um questionário para ser enviado para IES, para levantamento do
panorama dos componentes curriculares que abordem a gerontologia nos cursos.
Resposta via email. Solicitado apoio da RENETO. Pautar a temática nos Encontros
de Docentes.
4- Os docentes presentes ficaram de fazer um levantamento de necessidades junto
ao corpo docente das IES, na área de gerontologia;
5- O CREFITO 3 fará um levantamento de dados e geoprocessamento das “Cidades
Amigas do Idoso” no estado de São Paulo.
6- Incluir atividades para idosos no planejamento de ações do Dia D da TO nas IES e
municípios.
7- Planejar atividades alinhadas para serem realizadas no Dia do Idoso (01de
outubro) entre CREFITO e IES.
8- Reunião do GT comperiodicidade mensal. Próxima reunião em 23/06/2017 as 14
horas no CREFITO 3. Deverão ser chamados novamente representantes das IES e
da ATOESP.

