
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população brasileira dá-se de maneira 

acelerada nos últimos anos e esse fenômeno exige transformações na 

sociedade tendo em vista um número cada vez maior de pessoas que 

necessitam de cuidados especiais. Nesse contexto, os cursos de medicina 

precisam se adaptar à nova realidade inserindo em suas estruturas curriculares 

conteúdos específicos sobre a saúde do idoso. Essa nova conjuntura também 

exige maior número e melhores serviços especializados no atendimento ao 

idoso. OBJETIVOS: Este projeto de intervenção teve como objetivo estruturar e 

implantar um serviço de atendimento ao idoso na região de Caicó, com o 

propósito de melhorar a assistência prestada a essa população, bem como 

criar um cenário de aprendizagem prática para a graduação e pós-graduação 

na EMCM/UFRN. MÉTODOS:O processo de organização do serviço 

compreendeu: articulação com os gestores para definição do local, 

desenvolvimento da ficha de atendimento com adaptação da Avaliação 

Geriátrica Ampla (AGA) e um Protocolo de Atendimento (anamnese e exame 

físico) de primeira consulta e um outro de seguimento para reavaliações e 

retornos. RESULTADOS: Dois serviços foram estruturados: o ambulatório pós 

alta no Hospital Regional do Seridó e o ambulatório de Geriatria Geral na 

Clínica Escola da EMCM. O atendimento é feito por médicos residentes de 

clínica médica e alunos da graduação de medicina da Escola Multicampi de 

Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 

supervisão do médico e professor especialista em Geriatria. CONCLUSÃO: A 

partir desta feita, afirma-se que o presente estudo fomentou uma nova est 

ratégia e tornou-se um novo equipamento social em atendimento à saúde do 

Idoso, tendo em vista a sua importância em dimensões que perpassam o 

cuidado médico, como condições sócio demográficas e qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Geriatria. Gerontologia. Educação Médica. 



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The aging of brazilian population has been accelerating in 

recent years, and this phenomenon demands changes in society in view of an 

increasing number of people who need special care. In this context, medical 

courses need to adapt to the new reality by inserting in their curricular 

structures specific contents on the health of the elderly. This new situation also 

requires more and better-specialized services in the care of the elderly. This 

project aimed to structure and implement a service for elderly in the region of 

Caicó, with the purpose of improving the care provided to this population, as 

well as creating a practical learning scenario for undergraduate and graduate 

students at Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. METHODS: The process of organization of the service 

included: articulation with the managers to define the place, development of the 

attendance sheet with adaptation of the Comprehensive Geriatric Assessment 

(AGA) and an Attendance Protocol (anamnesis and physical examination) for 

the first consultation and a follow-up for reevaluations and returns. RESULTS: 

Two services were structured, the post-discharge clinic at the Caicó Regional 

Hospital and the General Geriatrics outpatient clinic at the EMCM School Clinic 

Resident medical doctors and students of medical graduation make the 

attendance from EMCM/UFRN, with supervision of the doctor and professor 

specializing in Geriatrics. CONCLUSION:From this, it is affirmed that the 

present study fomented a new strategy and became a new social equipment in 

health care for the Elderly, considering its importance in dimensions that cross 

medical care, such as socio-demographic conditions and quality of life. 

 

Key-words: Aging. Geriatrics. Gerontology. Medical Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O momento demográfico mundial e brasileiro é de franco processo de 

envelhecimento da população. A diminuição da taxa de fecundidade e a queda da 

mortalidade contribuíram para o número crescente de idosos no Brasil1. Esses 

idosos representavam 11% da população em 2010 e estima-se que em 2040 

serão 27%2.  

Inicialmente, o processo deu-se pela queda da mortalidade mesmo num 

cenário de acelerada fecundidade. A razão da drástica redução da mortalidade 

infantil ocorrida no Brasil entre as décadas de 1940 e 1970 foi o controle de 

doenças infecciosas, associada à incorporação de novas tecnologias de saúde 

(antibióticos, terapia de reidratação oral) às políticas públicas.  

Sem a contrapartida do desenvolvimento socioeconômico, as dezenas de 

milhões de crianças nascidas neste período de elevada fecundidade cresceram 

em uma conjuntura de desigualdade social, marcada pela elevada mortalidade 

por causas externas (homicídios e acidentes), especialmente entre os homens. 

Os sobreviventes das coortes de 1940-1970 têm hoje entre 45 e 75 anos e 

representam 25% da população. A maioria deles envelheceu cultivando hábitos 

de vida deletérios – especialmente os homens – e não têm acesso adequado às 

tecnologias de saúde para prevenção de doenças3. 

No contexto nacional, o envelhecimento da população é, atualmente, um 

importante fenômeno, estando acompanhado por transformações epidemiológicas 

e sociais. A dinâmica da população brasileira caminha para diminuição da 

população geral e um exacerbado envelhecimento populacional. Observa-se, 

ainda, no Brasil, redução da participação da população jovem, fato que será 

acentuado nas décadas de 2020 a 2040, e aumento contínuo e acelerado da 

participação da população idosa4. Essa transformação gera uma diminuição da 

população economicamente ativa e aumento da população mais onerosa e menos 

produtiva. 

De maneira geral, ao envelhecer, o indivíduo passa por alterações 

biológicas nos diversos órgãos e sistemas que favorecem o aparecimento de 

complexas morbidades. Essas são na sua maioria, doenças crônico-

degenerativas, múltiplas, com características próprias, as quais requerem atenção 
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especializada com visão global focada no indivíduo e não na doença e cuidados 

contínuos5, tendo em vista que a população geriátrica é a que mais utiliza os 

serviços de saúde, inclusive os serviços de internação hospitalar. Esse fenômeno 

de transição demográfica e epidemiológica gera uma modificação das demandas 

na assistência à saúde, em especial a saúde do idoso6. 

 A tarefa de “comprimir a morbidade” não será fácil. Como já alertavam, 

há mais de 10 anos, Hoskins et al. (2005) “lamentavelmente, se calcula que o 

envelhecimento da população se dará em um ritmo mais acelerado que o 

crescimento econômico e social dos países em desenvolvimento. Em outras 

palavras, as populações destes países se tornarão mais velhas antes que os 

países se tornem mais ricos”. De fato, estima-se que no período entre 2000 e 

2050 a proporção das despesas do governo alocadas para a população com 60 

anos ou mais deverá crescer de 38 para 68% o que representará um desafio para 

a gestão das contas públicas7.  

Um exemplo objetivo deste desafio são os custos das internações 

hospitalares. Em 2014, o gasto per capita da rede hospitalar do Sistema Único de 

Saúde (SUS) com idosos jovens (R$ 128,00) foi o triplo do gasto com adultos de 

30 a 39 anos (R$ 45,00), mas apenas um terço do valor gasto com octogenários 

(R$ 436,00), cuja proporção na população deverá quintuplicar nas próximas 

décadas8.  

Esse rápido envelhecimento populacional também define a urgência em 

formar médicos qualificados para as especificidades do idoso. As doenças nos 

idosos se agrupam em quadros sindrômicos próprios, as denominadas 

“síndromes geriátricas”, que necessitam de uma estrutura assistencial de saúde 

peculiar para reestabelecer ou preservar a saúde e a autonomia9,10.  

Assim, médicos de diversas áreas cada vez mais atenderão idosos na 

sua atividade diária. Resultado de pesquisa realizada nos EUA em nove 

sociedades de especialidades mostrou que 30 a 60% dos pacientes atendidos 

tinham 65 anos ou mais. Outro levantamento no mesmo país mostrou que 45% 

das consultas de idosos foram realizadas por médicos clínicos e de família11,12.  

Como foi ressaltado por alguns autores, não se pode contar apenas com 

a formação de especialistas em Geriatria para atender ao idoso na proporção que 

o Brasil necessita. É necessário formar, além do especialista, profissionais da 
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área de saúde sensibilizados para a questão do envelhecimento e com visão 

interdisciplinar agrupando profissionais com diferentes habilidades e 

conhecimentos e assim contemplar globalmente a complexidade do paciente 

idoso13,14,15. 

Pesquisa realizada em 2008 com 167 cursos de Medicina identificados na 

página eletrônica do Ministério da Educação, foi visto que 70 (42%) ofereciam a 

disciplina de Geriatria de forma autônoma ou em módulos inseridos em outras 

disciplinas, ou ainda com outras denominações. Não havia menção à oferta de 

nenhuma disciplina relacionada ao envelhecimento em 60 (36%) das instituições 

e, em 37 (22%) delas, não estava disponível a informação desejada. Na Região 

Nordeste, havia 35 cursos de Medicina; 16 (45%) ensinavam Geriatria, 6 (17%) 

não dispunham de componente curricular específico ou outro similar e 13 (37%) 

não ofereciam informação sobre a estrutura curricular. Foi observado que menos 

da metade das escolas de Medicina pesquisadas incluíam disciplinas 

relacionadas ao envelhecimento em suas estruturas curriculares, porém sem 

dados específicos, se no ciclo básico ou internato. Apesar das limitações do 

estudo, este dado dá uma ideia da situação da formação do médico em nosso 

meio, em um país em franco processo de transição demográfica. Esses dados 

podem ser extrapolados para outras profissões principalmente na área da 

saúde10. 

A formação dos profissionais nesta área de saúde requer enfoque 

holístico e abrangente não só para o idoso doente e dependente, mas também 

para o que está em risco de adoecimento e de dependência. Esse enfoque 

extrapola os conhecimentos técnicos e requer o desenvolvimento de habilidades e 

competências de valorização da saúde, da funcionalidade e da autonomia do 

indivíduo16,9,17. Este enfoque da gerontologia reforça a necessidade da 

interdisciplinaridade nas questões relativas ao envelhecimento e saúde do 

idoso18. 

A Organização Mundial da Saúde recomenda que o ensino de conteúdos 

referentes ao envelhecimento e à saúde do idoso (Geriatria e Gerontologia) na 

graduação deva ser implementado principalmente nas nações em 

desenvolvimento, o que requer professores capacitados para este objetivo19.  
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Mesmo com a preocupação de entidades envolvidas com o tema e de 

determinados setores governamentais em cumprir essas exigências legais, as 

mudanças curriculares e sua implantação são sempre lentas e não acompanham 

a rapidez do envelhecimento do brasileiro. As novas demandas não alcançam 

respostas satisfatórias e rápidas devido à falta de profissionais capacitados ao 

ensino nesta área, às questões burocráticas e, principalmente, à ideia errônea de 

que essa população não necessita de uma abordagem específica, agravando a 

deficiência de profissionais capacitados22,23.  

No Brasil, a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994) tem como uma 

de suas diretrizes a capacitação e a educação permanente dos recursos humanos 

nas áreas de Geriatria e Gerontologia e na prestação de serviços20. Já, o Estatuto 

do Idoso (Lei nº 10.741/2003) dispõe sobre a inserção de conteúdos voltados ao 

processo de envelhecimento nos currículos mínimos dos diversos níveis de 

ensino formal com o objetivo de valorização do idoso, evitando o preconceito e 

produzindo conhecimentos sobre a matéria21.  

Assim, estudos têm demonstrado que o treinamento em rodízios 

específicos de Geriatria durante a graduação resulta em aprendizado mais 

consistente e prepara o egresso para enfrentar com competência a complexidade 

do paciente idoso, mais do que o treinamento atendendo os idosos em serviços 

de medicina interna ou em outras especialidades24.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação em 

Medicina de 2001 e 2014 direcionam para a formação de um egresso com 

capacitação para o atendimento da população nos diferentes ciclos de vida com 

foco na promoção de saúde e prevenção de doenças, com atuação em equipe 

interdisciplinar e inserção precoce do aluno nas redes de serviço25,26.  

É importante considerar que sistemas de saúde eficientes para a 

população que envelhece exigem que os profissionais da saúde tenham 

habilidades gerontológicas e geriátricas básicas, além de competências para 

trabalhar com sistemas de saúde integral, incluindo sistemas relacionados `a 

comunicação, trabalho em equipe, tecnologias de informação e comunicação17.  

A cidade de Caicó e região do Seridó no Rio Grande do Norte adstrita, de 

longa data vêm carecendo de um serviço especializado em Geriatria, no sentido 

de qualificar a assistência ao paciente idoso para melhorar a transição de 
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cuidados do hospital para o domicílio, e assim, diminuindo os conhecidos 

impactos negativos da internação nos idosos tais como: perdas funcionais e 

cognitivas, aumento de custos a nível de saúde individual e coletiva, má utilização 

dos recursos humanos empregados, frequentes readmissões hospitalares e 

complicações evitáveis do pós-alta.  

Além disso, deve-se qualificar esse cuidado, com conhecimentos de 

prevenção, tratamento e reabilitação, aos pacientes mais vulneráveis, melhorando 

a comunicação entre os atores envolvidos no cuidado de cada idoso que recebia 

alta, quais sejam, família, Unidade Básica de Saúde, profissionais referenciados e 

o próprio hospital. 

Caicó também é sede de alguns cursos de graduação e de pós-

graduação com residência médica e multiprofissional em saúde e Mestrado 

Profissional em gestão do trabalho, destacando, dentre eles o curso de Medicina 

da EMCM-UFRN e a residência em Clínica Medica, onde atuo como docente nos 

últimos 4 anos. O projeto pedagógico da EMCM com um currículo integrado e 

utilizando metodologias ativas de ensino aprendizagem se enquadra no que 

existe de mais novo no cenário da Educação Médica e coloca seus alunos da 

graduação nos cenários de prática, em paralelo com o eixo teórico, desde o início 

do curso. Assim sendo, nossa intenção com esse projeto é proporcionar ao curso 

de medicina e aos programas de residência medica e multiprofissional da EMCM, 

cenários adequados para a prática sistematizada das competências relacionadas 

`a área da saúde do idoso. 

 

. 
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2 OBJETIVOS  

 
2.1 GERAL 

 

 Desenvolver um novo cenário de prática para estudantes de graduação e 

das residências medica e multiprofissional em saúde, visando o 

aprendizado da saúde do idoso.  

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Estruturar e implantar um ambulatório de ensino para o atendimento 

integral ao idoso, atrelado ao ambulatório de pacientes idosos egressos do 

Hospital Regional do Seridó. 

 Sistematizar o atendimento ao idoso com a implantação da Avaliação 

Geriátrica Ampla e dos protocolos de atendimentos de primeira consulta e 

seguimento. 

 Fortalecer o ensino dos conteúdos de geriatria e gerontologia nos 

componentes curriculares do curso de Medicina e nas residências médica, 

e multiprofissional da EMCM/UFRN. 
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3 MÉTODOS  

 
3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 
Trata-se de um estudo do tipo pesquisa-ação interventivo não controlado 

realizado no período de Julho de 2015 a julho de 2017. O ponto de partida foi a 

observação empírica do corpo clínico sobre as complicações às quais os idosos 

estavam sujeitos após alta do Hospital Regional do Seridó. Um novo cenário de 

práticas para o ensino de saúde do idoso foi estruturado visando `a melhoria do 

curso de graduação em Medicina e demais programas de formação em saúde, 

como a residência médica e residência multiprofissional, desenvolvidos pela 

EMCM/UFRN, assim como a qualidade da assistência a esta população de 

idosos. 

  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

 
3.2.1 Os idosos 
 

A população idosa apresenta como complicação pós-alta perda de sua 

funcionalidade e cognição, tornando-se dependente após a alta hospitalar, 

resultando em frequentes readmissões ao hospital. São idosos que vivem na 

região, atendidos pelo SUS, não dispõem na maioria das vezes de 

acompanhamento regular, tanto nessa transição de cuidados quanto em ações 

preventivas, motivos pelos quais ficam vulneráveis a reinternações frequentes. 

 

3.2.2 Estudantes de graduação em medicina 
 

Os estudantes foram recrutados para a construção dessa proposta a 

partir do interesse demonstrado por eles após divulgação na própria EMCM com 

cartazes em murais informativos, bem como através das redes sociais virtuais. O 

contato era feito diretamente com o coordenador do ambulatório e o nome 

inserido nas atividades. A maioria dos estudantes recrutados já participava de um 

grupo de Estudos em Geriatria sob nossa coordenação que se transformou em 

uma Liga Acadêmica, a LAGERN (Liga Acadêmica de Geriatria do Rio Grande do 

Norte). São estudantes do segundo ao quarto ano em número de 13 que se 
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revezavam no atendimento através de escalas montadas com o cuidado de não 

conflitar com os horários das atividades curriculares. Pouco tempo depois, o 

ambulatório serviu de modelo para a criação de um outro ambulatório, o de 

Geriatria Geral na Clínica Escola da EMCM. 

 

3.2.3 Estudantes de pós-graduação 
 

Cinco residentes, sendo três do Programa de Clínica Médica e dois do 

Programa de Residência Multiprofissional, participaram do projeto como parte 

integrante de seu currículo.  

 

3.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 
A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Regional do Seridó, em 

associação EMCM/UFRN, ambas instituições situadas no município de Caicó/RN 

(sede administrativa do curso). O Hospital Regional do Seridó está vinculado à 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte e é referência para toda 

região do Seridó, com estrutura de Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva 

e 88 leitos para internamentos em clínica médica, cirúrgica, psiquiatria e Unidade 

de Terapia intensiva. 

Com o sucesso da experiência com os alunos da Liga de Geriatria no 

ambulatório pós-alta no primeiro ano do projeto, percebeu-se a necessidade e 

condições favoráveis para a implantação de mais um ambulatório para o 

atendimento à pessoa idosa, desta vez, de Geriatria Geral. Inicialmente, esse 

segundo ambulatório foi montado na Unidade Básica de Saúde Silvino Dantas, 

Centro da cidade de Caicó e vizinha a sede da Escola Multicampi de Ciências 

Médicas. Posteriormente, com a criação da Clínica Escola, o ambulatório de 

Geriatria Geral se transferiu para lá e continua em funcionamento até o presente 

momento. 

O curso de medicina da EMCM tem um Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC) pautado em métodos ativos de ensino-aprendizado, o que fortaleceu a 

iniciativa para o desenho desta pesquisa, de modo que o ambulatório de geriatria 

proporcionará melhor formação teórico-prática para o ensino de saúde do idoso. A 
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EMCM é composta por 160 estudantes de graduação (quatro turmas de 40 alunos 

cada, em julho de 2017), 17 servidores técnico-administrativos e 46 docentes. 

 

3.4 ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

 
Foram realizadas reuniões com a direção geral do hospital, direção clínica 

e representante do serviço social para apresentação da proposta, estruturação do 

serviço e da oferta prática do componente curricular.  

No que tange `a definição de um espaço físico para o atendimento 

ambulatorial da pessoa idosa, foi acordado que o atendimento ocorreria na sala 

do ambulatório de ortopedia, em virtude da localização geográfica e 

disponibilidade para o horário que fora planejado. Além da sala, o Hospital 

disponibilizou equipamentos como balança, tensiômetro, maca, negatoscópio, 

impressos, cadeira de rodas e cadeiras para os pacientes e alunos.  

Foi, também, realizada pactuação com a EMCM, para acrescentar o 

referido ambulatório no componente curricular prático, na perspectiva de um novo 

cenário de prática para os estudantes de medicina e da residência médica e 

multiprofissional. A Escola disponibilizou mais cadeiras, dinamômetro Palmar e 

fitas métricas. 

O ambulatório de Geriatria Geral teve a disponibilização de salas (duas) 

para atendimento na Unidade Básica Silvino Dantas, impressos e sistema de 

marcação por parte da secretaria municipal de saúde. A Escola Muticampi 

estruturou as salas com ar-condicionado, mesa de atendimento, maca, 

tensiômetro, estetoscópio, cadeiras para estudantes e pacientes, otoscópio, fita 

métrica, negatoscópio e dinamômetro palmar. Atualmente, já na Clínica Escola 

inaugurada em meados de 2017, funciona com a estrutura montada e 

padronizada pela Universidade para atendimentos ambulatoriais de diversas 

especialidades. Nesse novo local são mais salas para atendimento, mais espaço 

para realização de testes e escalas, recepção climatizada, salas de estudo, sala 

para professores, enfermeiro, vigilantes, computadores e impressoras.  
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3.5 DEFINIÇÃO DE FLUXO 

 
A população idosa que recebe alta é triada pelo serviço social por meio de 

ficha social elaborada pelo setor de serviço social do hospital ou por ficha de 

referência preenchida por médico, enfermeiro ou fisioterapeuta. O serviço social 

também se encarrega do agendamento dos pacientes e de orientá-los a trazer o 

relatório de alta e todos medicamentos em uso. A maioria desses pacientes é 

encaminhada pelos residentes de clínica médica que, após acompanhar o 

enfermo durante o internamento, interessa-se pelo seu seguimento após a alta.  

O fluxo de encaminhamentos foi definido a partir da criação de critérios 

baseados nas principais comorbidades do paciente idoso e divulgados entre os 

profissionais da instituição e residentes. Os encaminhamentos são feitos pelos 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais e fisioterapeutas, residentes ou não, 

mas com vínculo na referida casa de saúde. 

 

3.6 O PROCESSO DE TRABALHO NO AMBULATÓRIO  

 
Na residência de Clínica Médica, o ambulatório tornou-se curricular, tanto 

no rodízio de Geriatria quanto no de Clínica Médica Geral. Os residentes de 

clínica cumprem carga horária obrigatória (04 horas/semana) no atendimento do 

ambulatório. Eles também são responsáveis juntamente com o serviço social 

(residentes e profissionais do hospital) de fazer o agendamento dos pacientes. 

Criou-se uma agenda na qual são feitas as marcações das primeiras consultas e 

retorno com data, nome do paciente e contato dele ou cuidador. Já no ato da alta, 

essa data é fornecida e reforçada no relatório de alta. Um dia antes do 

atendimento os pacientes agendados são contatados e confirmam ou não a 

presença. Os residentes Multiprofissionais participam do atendimento e das 

discussões dos casos e cabe a cada profissional fazer as avaliações e 

intervenções inerentes à sua área. 

 

3.7 O ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

 
O ambulatório funciona com atendimento semanal e recebe entre 05 a 10 

pacientes/semana entre pacientes de primeira consulta, retornos e reavaliações. 
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O atendimento é realizado pelos residentes de Clínica Médica, residentes da 

Multiprofissional e estudantes da graduação de medicina da EMCM, sempre sob 

supervisão do corpo docente. Ainda não sabemos se esse número de 

atendimentos é compatível com a demanda da região.  

A proposta de atendimento baseia-se em anamnese e exame físico 

tradicionais associados `a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), instrumento 

estruturado de avaliação multidimensional do paciente idoso, padronizado pela 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no qual são abordadas diversas 

dimensões da saúde, como: Cognição, Nutrição, Humor, Funcionalidade, 

Sociabilidade e a Clínica. Após essa primeira parte, são elencados, em uma lista, 

problemas e, a partir dela elaboramos o plano terapêutico guiado pela medicina 

baseada em evidências e pelos princípios da Geriatria e Gerontologia. Associada 

`a AGA, está também a ficha ou protocolo de atendimento de primeira consulta 

agregando a anamnese e exame físico tradicionais. Ao final dos atendimentos, 

alunos e residente se reúnem com o professor supervisor e discutem os casos 

dos pacientes atendidos.  

No mesmo dia ainda e após a discussão dos casos, os acadêmicos ou 

residentes apresentam um seminário no formato de aula expositiva com temas 

anteriormente definidos na área do envelhecimento. 

As fichas de atendimento supramencionadas estão incorporadas ao 

prontuário do paciente e ficam disponíveis para os atendimentos subsequentes, 

seja em nível ambulatorial ou durante o internamento.  

Os pacientes atendidos têm retornos agendados a partir dessa primeira 

avaliação e seguem sendo reavaliados periodicamente (mensal, trimestral ou 

semestralmente) em suas dimensões clínicas, laboratoriais, funcionais, sociais e 

psíquicas até receberem alta do ambulatório pós-alta e serem redirecionados na 

Rede de Assistência para o ambulatório de Geriatria Geral ou Unidade Básica de 

Saúde, seguindo o sistema de referência e contra referência do SUS.  

 

3.8 CENÁRIO DE PRÁTICA PARA O ENSINO INTERPROFISSIONAL 

 
Visando a perspectiva interprofissional, estratégia essencial para 

possibilitar o cuidado integral a saúde do idoso, conta-se com a atuação conjunta 
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de várias profissões da saúde, como Serviço Social, Enfermagem e Sociologia 

hospitalar, na organização e estruturação do fluxo de atendimento e na 

organização dos dados epidemiológicos e estatísticos. Pretende-se ampliar a 

assistência interprofissional com a pactuação junto às coordenações das 

Residências de Medicina de Família e Comunidade e da Residência 

Multiprofissional, tendo em vista que trata-se de uma importante ação também 

para a formação acadêmico-profissional e, sobretudo, humanizada.  

As habilidades ensinadas são Habilidades de comunicação com o idoso, 

aplicação da Avaliação Geriátrica Ampla e gerenciamento da polipatologia no 

idoso.  

 

3.8.1 Avaliação do aluno 
 

A avaliação dos alunos e residentes abrange os aspectos cognitivos, 

habilidades, competências e atitude através de provas com questões de múltipla 

escolha, Mini-Cex ou OSCE, aplicados ao fim de cada semestre ou durante o 

módulo de Envelhecimento e Saúde bem como durante a disciplina optativa 

recém-criada de Clínica Geriátrica, sempre com feedbacks construtivos e 

encorajadores. Essas avaliações com os estudantes e os dados coletados com os 

pacientes serão objetos de futuros projetos de pesquisa na área da Educação em 

Saúde e Ciências do Envelhecimento. 

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS  

 
Considerando que a pesquisa não foi pautada na coleta de dados de 

indivíduos e sim voltada para o desenvolvimento de estratégias para melhorar a 

assistência ao idoso e o ensino-aprendizado para as profissões de saúde, 

optamos por não submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa. Entendemos que 

este procedimento será necessário a partir de agora, quando pretendemos avaliar 

os resultados da intervenção educacional e assistencial. 
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4 RESULTADOS 

 
O ambulatório está em funcionamento desde Julho de 2015 com média 

de 15 a 20 atendimentos/mês entre pacientes novos, retornos e reavaliações, 

tendo atendido até o momento quase uma centena de idosos que receberam alta 

do Hospital Regional do Seridó. Além disso, vários desses pacientes receberam 

alta para o ambulatório da Geriatria Geral ou Unidade Básica de Saúde. 

Predomina, entre os idosos, idade acima de 70 anos e uso de 4 ou mais 

medicamentos, o que caracteriza seu grau de vulnerabilidade e risco de 

fragilização. 

Os atendimentos são realizados pelos alunos da graduação do curso de 

medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas da UFRN e residentes de 

clínica médica e multiprofissionais da mesma instituição, sob a supervisão do 

docente responsável pelo ambulatório, os quais têm oportunidade para o 

treinamento de habilidades de comunicação com paciente idoso; aplicação das 

escalas da Avaliação Geriátrica Global; gerenciamento da polipatologia e 

polifarmácia; tratamento de diferentes patologias frequentes na velhice e o 

acompanhamento das intervenções multiprofissionais.  

Conforme o modelo de dissertação adotado pelo MPES, apresentaremos 

neste item o relatório técnico-científico como produto da pesquisa sobre a 

implementação do cenário de práticas para o ensino da saúde do idoso na 

EMCM, o qual será encaminhado à gestão municipal e à diretoria da EMCM. 
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4.1 RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO MPES: IMPLEMENTAÇÃO DO 
CENÁRIO DE PRÁTICAS PARA O ENSINO DE ATENÇÃO À SAÚDE À PESSOA 
IDOSA 

 

Introdução 

 

O momento demográfico mundial e brasileiro é de franco processo de 

envelhecimento da população. A diminuição da taxa de fecundidade e a queda da 

mortalidade contribuíram para o número crescente de idosos no Brasil1. Esses 

idosos representavam 11% da população em 2010 e estima-se que em 2040, 

serão 27%2. A população geriátrica é a que mais utiliza os serviços de saúde, 

inclusive os serviços de internação hospitalar. Esse fenômeno de transição 

demográfica e epidemiológica gera uma modificação das demandas na 

assistência à saúde, em especial a saúde do idoso6. 

Um exemplo objetivo deste desafio são os custos das internações 

hospitalares. Em 2014, o gasto per capita da rede hospitalar do Sistema Único de 

Saúde (SUS) com idosos jovens (R$ 128,00) foi o triplo do gasto com adultos de 

30 a 39 anos (R$ 45,00), mas apenas um terço do valor gasto com octogenários 

(R$ 436,00), cuja proporção na população deverá quintuplicar nas próximas 

décadas8. Essa realidade, também é vista todos níveis de atenção à saúde, 

principalmente, a atenção básica que é porta de entrada do sistema de saúde. 

Serão mais idosos, mais consultas especializadas, mais exames, mais 

medicamentos e mais procedimentos. Essa nova realidade representa um desafio 

para a gestão pública dos gastos. 

Alguns autores ressaltam que não se pode contar apenas com a 

formação de especialistas em Geriatria para atender ao idoso na proporção de 

que o Brasil necessita. É necessário formar, além do especialista, profissionais da 

área de saúde sensibilizados para a questão do envelhecimento e com visão 

interdisciplinar agrupando profissionais com diferentes habilidades e 

conhecimentos e assim contemplar globalmente a complexidade do paciente 

idoso13,14,15. 

A região de Caicó carecia de serviço especializado para atenção ao idoso 

e este projeto teve como propósito estruturar e implantar um ambulatório de 

Geriatria pós-alta que servirá de cenário de prática para o cuidado do idoso nos 
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componentes curriculares do curso de graduação em medicina da EMCM, bem 

como para os médicos residentes nas áreas de clínica médica e medicina de 

família. O projeto também qualifica a assistência prestada ao paciente idoso da 

cidade. Melhora a transição de cuidados do hospital para o domicílio e, assim, 

diminui os impactos negativos da internação nos idosos tais como: perdas 

funcionais e cognitivas, aumento de custos a nível de saúde individual e coletiva, 

má utilização dos recursos humanos empregados, frequentes readmissões 

hospitalares e complicações evitáveis do pós-alta.  

Como médico do Hospital Regional do Seridó e Docente da Escola 

Multicampi de Ciências Médicas, observei essa oportunidade de melhoria da 

assistência ao paciente idoso na região e uma melhor formação para os alunos. 

 

Métodos 

 

Trata-se de um estudo pesquisa-ação interventivo não controlado 

realizado no Hospital Regional do Seridó, no período de Julho 2015 a Julho 2017. 

Outro cenário de práticas para o ensino de saúde do idoso foi estruturado 

(inicialmente na Unidade Básica Silvino Dantas e em seguida transferido para 

clínica escola da EMCM) para o curso de graduação em Medicina e demais 

programas de formação em saúde, como a residência médica e residência 

multiprofissional da Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (EMCM/UFRN).  

 

A pesquisa se deu em quatro etapas: 

1- Fase exploratória e levantamento de necessidades 

Minha percepção como médico da Unidade Hospitalar quanto a 

frequência de readmissões, piora da funcionalidade e falta de um 

acompanhamento dos idosos egressos, associada à docência na 

EMCM me motivaram a criar o projeto. 

 

2- Articulação com os gestores do SUS e EMCM 

Foram realizadas reuniões com a direção geral do Hospital Regional 

do Seridó, direção clínica e representante do serviço social para 
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exposição das necessidades levantadas e apresentação da proposta 

de estruturação de um serviço para o atendimento de idosos egressos, 

destacando que o serviço estaria ancorado à EMCM para o ensino 

prático de saúde do idoso.  

Os gestores demonstraram interesse e acataram a sugestão, porém não 

disponibilizaram recursos específicos para tal. Desta forma, ficou acordado que o 

ambulatório de ortopedia seria o espaço físico para o atendimento ambulatorial da 

pessoa idosa, em virtude da localização geográfica e disponibilidade para o 

horário que fora planejado.  

Pactuação com a EMCM foi realizada, para inserir o referido ambulatório 

como cenário de prática para os componentes curriculares da graduação em 

medicina e para as residências médica e multiprofissional. 

 

3- Estruturação e processo de trabalho do ambulatório 

3.1 – O ambulatório de egressos no Hospital Regional do Seridó 

A sala de atendimento está equipada com 01 mesa, 03 cadeiras, 

armário, negatoscópio e maca. A balança é disponibilizada no setor da 

nutrição. Tanto os alunos como eu levamos tensiômetro, oxímetro 

capilar, otoscópio e dinamômetro palmar (da universidade). Funciona 

com atendimento semanal e recebe entre 05 a 10 pacientes/semana 

entre pacientes de primeira consulta, retornos e reavaliações.  

A pessoa idosa que recebe alta é triada pelo serviço social por meio de 

ficha social elaborada pelo setor de serviço social do hospital ou por ficha de 

referência preenchida por médico, enfermeiro ou fisioterapeuta. O serviço social 

faz o agendamento dos pacientes e orienta-os a trazer o relatório de alta e todos 

medicamentos em uso. Profissionais do hospital pertencentes às áreas de Serviço 

Social, Enfermagem e Sociologia hospitalar, participam na triagem e estruturação 

do fluxo de atendimento e na organização dos dados epidemiológicos e 

estatísticos. 

Os encaminhamentos são feitos pelos médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, fisioterapeutas e médicos residentes. A maioria dos pacientes é 
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encaminhada pelos residentes de clínica médica que, após acompanhar o 

enfermo durante o internamento, interessa-se pelo seu seguimento após a alta.  

O atendimento é realizado pelos residentes de Clínica Médica, residentes 

da Multiprofissional e estudantes da graduação de medicina da EMCM, sempre 

sob supervisão do docente. 

Os pacientes atendidos têm retornos agendados a partir da primeira 

avaliação e seguem sendo reavaliados periodicamente (mensal, trimestral ou 

semestralmente) em suas dimensões clínicas, laboratoriais, funcionais, sociais e 

psíquicas até receberem alta do ambulatório pós-alta e serem redirecionados na 

Rede de Assistência para o ambulatório de Geriatria Geral ou Unidade Básica de 

Saúde, seguindo o sistema de referência e contra referência do SUS.  

 

3.2 – O ambulatório de atenção ao idoso na Clínica Escola da EMCM 

O funcionamento do ambulatório do Hospital Regional serviu de 

modelo para a implantação do ambulatório de Geriatria geral na 

Clínica Escola da EMCM, referência em geriatria para toda a rede de 

saúde do município de Caicó. Os pacientes são referenciados pelos 

profissionais de saúde da atenção básica e atendidos semanalmente. 

Esse novo serviço é, atualmente, o cenário de prática de todos os 

alunos do curso de Medicina que passam pelo módulo de 

Envelhecimento e Saúde da EMCM. O atendimento é agendado por 

funcionários da Clínica Escola. O número de pacientes varia de três a 

cinco idosos, com potencial de aumentar, a depender do número de 

residentes e salas disponíveis. As consultas são realizadas por 

acadêmicos e residentes sempre com supervisão do professor 

responsável.  

 

4- Organização do processo de ensino aprendizagem. 

Inicialmente participaram do projeto alunos voluntários do 1º ao 6º 

período, posteriormente, integrantes da Liga Acadêmica de Geriatria e, a 

partir de Fevereiro de 2017, vieram os alunos matriculados no módulo 

Envelhecimento e Saúde, ofertado no sexto período e posteriormente da 
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disciplina optativa recém-criada de Clínica Geriátrica ofertada no sétimo 

período. 

Residentes da clínica médica frequentam o ambulatório em dois 

rodízios de 04 horas semanais, totalizando 60 horas no 1º ano, e da 

residência multiprofissional no segundo ano com 30 horas, como parte 

integrante de seu currículo.  

Os alunos de graduação e pós-graduação são escalados para o 

atendimento semanal, de forma que participam 02 alunos de graduação, 

02 residentes médicos e 02 residentes da multiprofissional. 

O atendimento baseia-se em anamnese e exame físico tradicionais 

associados `a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), instrumento estruturado 

de avaliação multidimensional do paciente idoso, padronizado pela 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no qual, são abordadas 

diversas dimensões da saúde, como Cognição, Nutrição, Humor, 

Funcionalidade, Sociabilidade e a Clínica. Após essa primeira parte, são 

elencados problemas e, partir deles, elaboramos o plano terapêutico 

guiado pela medicina baseada em evidências e pelos princípios da 

Geriatria e Gerontologia. Associada a AGA, está também a ficha ou 

protocolo de atendimento de primeira consulta agregando a anamnese e 

exame físico tradicionais. Ao final dos atendimentos, alunos e residentes 

se reúnem com o professor supervisor e discutem os casos dos pacientes 

atendidos. 

 

Resultados e discussão 

 

Em funcionamento há 2 anos, o ambulatório do Hospital Regional do 

Seridó já atendeu cerca de cem idosos pós alta hospitalar. A maioria deles tem 

idade acima de 70 anos e usam de 4 ou mais medicamentos. Vários foram 

encaminhados para o ambulatório de Geriatria Geral ou Unidade Básica de 

Saúde.  

O cuidado integral ao idoso, além de qualificar o atendimento, proporciona 

qualidade de vida a esta população e permite ao aluno treinar habilidades como: 

Comunicação com o idoso, aplicação da Avaliação Geriátrica Ampla e 
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gerenciamento da polipatologia no idoso. A pesquisa implantou, na rotina do 

serviço a Avaliação Geriátrica Ampla com todos os seus testes e escalas listados 

abaixo, de acordo com os seguintes anexos: 

Mini exame do Estado Mental (anexo 1) 

Teste do Relógio (anexo 2) 

Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage (anexo 3) 

Atividades Básicas de Vida Diária de Katz (anexo 4) 

Atividades Instrumentais de Vida Diária de Lawton-Brody (anexo 5) 

Mini Avaliação nutricional de Guigóz (anexo 6) 

Time Up and Go (anexo 7) 

Escala de Zarit (anexo 8) 

 

Sobre as habilidades de comunicação com o idoso  

 

O processo de envelhecimento cursa com déficits sensoriais, entre eles, a 

visão e audição. Além desses problemas de ordem biológica, o processo de 

envelhecimento também paulatina o raciocínio, favorece aparecimento de déficits 

cognitivos e desordens no humor³. Tais condições requerem habilidades de 

comunicação diferenciadas durante a consulta. O aluno é orientado para contato 

visual, falar com voz clara e bom tom, usar vocabulário apropriado, checar o 

entendimento, analisar e interpretar o entendimento que o idoso tem sobre as 

coisas, não infantilizar e preservar a autonomia dos idosos.  

 

Sobre a aplicação da Avaliação Geriátrica Ampla 

 

Além de treinarem suas habilidades em semiologia e raciocínio clínico, os 

estudantes da graduação e residentes têm a oportunidade de treinar habilidades 

na aplicação de diversos instrumentos e escalas durante o período que passam 

no ambulatório, bem como interpretá-los.  

Na avaliação da cognição, aplicam o Mini exame do Estado Mental, a 

fluência verbal (categoria semântica) e o teste do Relógio como forma de rastreio 

e diagnóstico de déficits cognitivos (anexo 5). Avaliam também o Humor através 

da aplicação da Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage versão de 15 itens 
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(GDS-15) (anexo 6), o estado nutricional com a Mini Avaliação nutricional de 

Guigóz (MAN) (anexo 4) na qual medidas antropométricas como Força de 

Preensão Palmar e Circunferência de Panturrilha são contempladas, a 

funcionalidade com as escalas de Atividades de Vida Diária de Lawton e Katz 

(anexo 7), o equilíbrio,  marcha e o risco de quedas com testes como o Time up 

and Go test (anexo 8), Velocidade de Marcha e escala de Barthel (anexo 9). 

Através do APGAR familiar e dos amigos é avaliado o suporte social e da escala 

de Zarit, o estado emocional do cuidador (anexo 10).  

Todas essas escalas e testes são aplicados rotineiramente no 

ambulatório sempre de maneira sistematizada, interprofissional, estruturada e sob 

supervisão do professor especialista em Geriatria. Os dados são anotados no 

prontuário do paciente e servem para complementar a anamnese e exame físico 

de forma a otimizar tanto os diagnósticos quanto a elaboração do plano 

terapêutico individualizado.  

 

Sobre o gerenciamento da Polipatologia 

 

A prática geriátrica é desafiadora nessa perspectiva, pois os pacientes 

não apresentam apenas sinais e sintomas que levam a um raciocínio clínico 

seguido de diagnóstico e tratamento, eles são pessoas com várias patologias ao 

mesmo tempo e que envelheceram de maneira heterogênea, cada um com seu 

envelhecimento próprio. Além disso, após um internamento hospitalar por 

agudização de alguma enfermidade, outras patologias prévias podem e, na 

maioria das vezes, descompensam, comprometendo mais ainda o seu status 

funcional e cognitivo após a alta³. 

Após a instalação desse serviço, criou-se uma rotina de reuniões 

científicas com os alunos e professores envolvidos, onde são discutidos artigos 

científicos, apresentados seminários, aulas expositivas, aplicação de avaliações 

de conteúdo, planejamentos logísticos e reflexões críticas ao projeto, conforme 

listados no quadro 1.  
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Quadro 1. Temas dos Seminários realizados durante o projeto 

Epidemiologia do envelhecimento 

Alterações fisiológicas do Envelhecimento 

Avaliação Geriátrica Ampla 

Avaliação Funcional no idoso 

Demência de Alzheimer 

Hipertensão no Idoso 

Dislipidemia no Idoso 

Sintomas Psicológicos e Comportamentais das Demências 

Doença de Parkinson 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A experiência de se criar um cenário de aprendizagem para o ensino de 

saúde do idoso é desafiadora, sobretudo em uma região ainda virgem de serviços 

especializados nesta área. Por outro lado, o recém criado curso de medicina da 

Escola Multicampi de Ciências Médicas da UFRN com seu moderno projeto 

pedagógico baseado em metodologias ativas de ensino, currículo integrado, eixo 

de habilidades na comunidade desde o primeiro período, vivência na comunidade, 

traz oportunidades para o aluno vivenciar atenção ao idoso desde o início do 

curso, fortalecendo a necessidade de estruturação de um ambiente para 

consolidação do aprendizado.  

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) criou, em 

2012, um conjunto de “Diretrizes sobre conteúdo de disciplinas/módulos 

relacionados ao envelhecimento (Geriatria e Gerontologia) nos cursos de 

Medicina”. Essas diretrizes dividem os conteúdos e competências do curso 

médico em dois ciclos, o básico que corresponde do primeiro ao oitavo período e 

o ciclo do internato do nono ao décimo segundo período. Ambos subdivididos em 

seis unidades cada. As competências do ciclo básico são detalhadas com 

objetivos bem definidos sempre relacionados aos conteúdos propostos na 

respectiva unidade. São propostos conteúdos que versam sobre os aspectos 

biopsicossociais do envelhecimento, apresentação atípica das doenças da 

velhice, avaliação geriátrica global e peculiaridades da semiologia nessa faixa 
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etária, as síndromes geriátricas, conhecimentos específicos para essa população 

de bioética, promoção e prevenção bem como políticas de atenção à pessoa 

idosa. Esse documento sistematiza a distribuição dos conteúdos da geronto-

geriatria, sempre reforçando a importância da visão multidimensional integrada, 

portanto, sem compartimentalizar o cuidado com a perspectiva de se ver o doente 

como um todo e não a doença ou órgão doente, apenas27,29.  

No eixo teórico da EMCM, ao longo de sua estrutura curricular estão 

distribuídos conteúdos relacionados `a saúde do idoso sendo, periodicamente, 

revisitados em formato de espiral, mas é o módulo de “Envelhecimento e Saúde” 

no sexto período e na disciplina optativa de “Geriatria Clínica” que os temas do 

envelhecimento são explorados com maior profundidade. A ida do estudante para 

a atenção básica desde o primeiro período cria oportunidades de aprendizado 

com problemas reais, também para a atenção ao idoso. Desta forma, segue-se o 

que preconiza o Pacto pela Saúde que fortalece a atenção à saúde do idoso e o 

aluno compreende as diretrizes do SUS, na qual, a atenção básica é porta de 

entrada para o sistema de saúde. 

O modelo de ensino-aprendizagem através de metodologias ativas, 

utilizado na EMCM, é uma ferramenta poderosa na formação do raciocínio clínico  

e abordagem terapêutica do paciente idoso com toda sua complexidade 

biopsicossocial. A metodologia ativa permite criar situações problema envolvendo 

todas as áreas a serem exploradas nesse perfil de paciente.  

O grande potencial do ambulatório de geriatria para o ensino e assistência 

gera a necessidade de negociar junto aos gestores uma infraestrutura mais 

adequada, que permita, inclusive, ampliar o atendimento à população idosa, 

tornando-se uma estratégia palpável para efetivação da saúde e do ensino.   

É fundamental que haja uma maior visibilidade acadêmica da proposta 

dantes criada para atendimento dessa população, possibilitando o 

desenvolvimento de novas estratégias de ensino, ao mesmo tempo em que 

promove uma melhor atenção à saúde do idoso. 

Por fim, dentre os benefícios supracitados, destaca-se também que o 

serviço de saúde à população idosa outrora constituído servirá de campo para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas, essencial para avaliar e nortear 

oportunidades de melhoria. 
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Considerações Finais  

 
O desafio de implementar um ambulatório especializado para o 

atendimento do idoso, foi uma inovação na rede de saúde da região de Caicó, 

proporcionando atendimento multi e interprofissional para o idoso, através da 

participação de profissionais do serviço em parceria com a EMCM, aqui 

representada por seus estudantes de graduação, residência medica e 

multiprofissional e o docente. 

Mais de um cenário de prática para o ensino de saúde do idoso foi 

estruturado, o ambulatório do Hospital Regional de Caicó e o ambulatório de 

geriatria geral na Clínica Escola da EMCM, gerando boas perspectivas futuras 

para melhoria na qualidade da assistência ao idoso na região e, portanto, na sua 

qualidade de vida.  

Faz-se necessário que novos estudos sejam desenvolvidos, para avaliar a 

percepção dos diferentes grupos envolvidos, idosos e familiares, discentes e 

profissionais sobre o funcionamento do ambulatório, bem como avaliar seus 

efeitos sobre a saúde e qualidade de vida dos idosos da região de Caicó e sobre 

o aprendizado dos alunos em níveis de graduação e pós-graduação.  
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Apêndices 

 

  

 

 FICHA DE ATENDIMENTO 

Primeira Consulta 
 

 

Nome:____________________________________Data:____/____/_____ 

DN:_____/____/_____       Idade:_____              

 

Naturalidade:________________Procedência:_________________________________ 

Estado Civil:__Profissão Atual: _______________ Profissão Anterior______________ 

Endereço:_____________________Número_____Bairro__________Cidade:________ 

Telefones: (___)________-____________/(___)________-_______________________ 

 

 

Escolaridade: 

Analfabeto [ ] 

1-4 anos [ ] 

5-8 anos [ ] 

>8 anos [ ] 

Situação conjugal 

Casado ou união consensual [ ] 

Desquitado/ separado judic/ [ ] 

Divorciado [ ] 

Viúvo [ ] 

Solteiro [ ] 

Separado [ ] 

Ocupação 

Aposentado com outra ocupação [ ] 

Aposentado sem outra ocupação [ ] 

Trabalhos domésticos [ ] 

Trabalho fora do domicilio [ ] 

Renda 

Aposentadoria [ ] 

Pensão [ ] 

Mesada dos filhos [ ] 

Aluguel [ ] 

Trabalho [ ] 

Outras_____________ 

Local de residência 

Casa térrea [ ] 

Casa duplex [ ] 

Apartamento [ ] 

ILP [ ] 

Outros [ ] 

Residência 

Sozinho [ ] 

Filhos [ ] 

Outros familiares [ ] 

Empregada doméstica [ ] 

Cuidadores [ ] 

Outros [ ] 

Religião 

Católica [ ] 

Evangélica [ ]  

Espírita [ ] 

Budista [ ] 

Outra [ ] 

 

Atividades sociais 

Sim [ ] 

Não [ ] 

Quais?__________________ 

________________________ 

________________________ 
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Visão normal [ ] 

Déficit visual [ ] 

Usa corretores [ ] 

Audição normal [ ] 

Déficit auditivo [ ] 

Usa corretores [ ] 

Continência fecal [ ] 

Incontinência fecal [ ] 

Tempo:______________ 

Continência urinária [ ]  

Incontinência urinária [ ] 

Tempo:________________ 

 

Sono normal [ ] 

Distúrbio do sono [ ] 

Qual?__________________ 

 

Doenças cardiovasculares:  Sim [ ]      Não [ ]  

Doenças osteoarticulares:   Sim [ ]      Não [ ] 

Uso de órteses: _______________________________________________ 

Uso de próteses:______________________________________________ 

Situação vacinal: 

Influenza [ ]                       

Pneumococo [ ]               

Tétano [ ] 

Hepatite B [ ] 

Febre amarela [ ] 

Data da última vacina para: 

Influenza: ______________ 

Tétano: ______________ 

Pneumococo:______________ 

 

Quedas nos últimos 12 meses?   

Sim [ ]       Não [ ]  

Quantas? ____________ 

Polifarmácia  

Sim [ ]      Não [ ] 

 

Fumante [ ] 

Não fumante [ ] 

Ex-fumante [ ] 

 

Uso seguro do álcool [ ]  

Uso nocivo do álcool [ ] 

Dependência do álcool [ ] 

 

Não faz atividade física [ ] 

Caminhadas [ ] Hidroginástica [] 

Musculação [ ]   Qtas vezes/semana_____ 

 

 
 
 
INVENTÁRIO DE DOENÇAS PRÉVIAS E MEDICAMENTOS REFERENCIAIS 

Doença (s)  Medicamento (s) Como usa Tempo de uso 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observações  
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DIMENSÃO FUNCIONAL 

Dimensão avaliada Escores do paciente Interpretação 

ESTADO FUNCIONAL   

Equilíbrio e mobilidade  
Risco baixo de quedas [ ] 

Risco aumentado de quedas [ ] 

“Teste do levantar e andar” - GUG  

1. Normal [ ] 

2. Anormalidade leve [ ] 

3. Anormalidade média [ ]  

4. Anormalidade moderada [ ] 

5. Anormalidade grave [ ] 

 

Atividades básicas de vida diária (ABVDs) 

 

Independente [ ] 

Dependente [ ] 

Escala de Barthel para avaliação funcional 

 
 

< 20 – Dependência total [ ] 

20 a 35 – Dependência grave [ ] 

40 a 55 – Dependência moderada [ ] 

60 a 95 – Dependência leve [ ] 

100 – Independente [ ] 

 

Dimensão avaliada Escores do paciente Interpretação 

Atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) 

 Independente [ ] 

Dependente [ ] 

Questionário de Pfeffer para atividades funcionais  
< 6 pontos – Normal [ ] 

≥ 6 pontos – Comprometido [ ] 

COGNIÇÃO 
 Normal [ ] 

Déficit [ ] 

Miniexame do estado mental (MEEM)  

Pontuação normal para escolaridade [ ] 

Pontuação alterada para escolaridade [ ] 

Fluência verbal 

(Categoria semântica) 
 

Pontuação normal para escolaridade [ ] 

Pontuação diminuida para escolaridade [ ] 
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Teste do desenho do relógio  
Pontuação normal  [ ] 

Comprometido [ ] 

HUMOR 

 

Normal [ ] 

Alterado [ ] 

Escala de depressão geriátrica de Yesavage 

(versão 15 itens) 
 

≤ 5 pontos – Normal [ ] 

≥ 7 pontos – Depressão [ ] 

≥ 11 pontos – Depressão moderada a grave [ 

] 

ESTADO NUTRICIONAL 

 

Ausência de risco nutricional [ ] 

Presença de risco nutricional [ ] 

Miniavaliação nutricional de Guigóz 

(MAN)  

< 17 pontos – Desnutrido [ ] 

17 a 23,5 pontos – Risco de desnutrição [ ] 

 24 pontos – Nutrido [ ] 

SUPORTE SOCIAL  
Adequado [ ] 

Não adequado [ ] 

Apgar da família e dos amigos  

< 3 pontos – Acentuada disfunção [ ] 

4 – 6 pontos – Moderada disfunção [ ] 

> 6 pontos – Leve disfunção [ ] 

Cuidador  

Formal [ ] 

Informal (familiar) [ ] 

Informal (amigos/outros) [ ] 

OUTRAS AVALIAÇÕES E 
OBSERVACÕES  
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AVALIAÇÃO FINAL 
 
 

 
 
 

 

 

 

ANAMNESE  

QUEIXA PRINCIPAL:________________________________________________________ 

HDA/QUEIXAS:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Antecedentes: 

Hábitos de Vida: 

Inventário Sobre diversos Aparelhos: 

 

EXAME FÍSICO 

PESO= _____Kg ALTURA:_____cm IMC______ PANTURRILHA:_______cm CA:_____cm   

PA: D_________ E_________ DEITADO__________  SENTADO__________ 

FC=______bpm   

 Geral:______________________________________________________________________                                                                                                   

ACV:______________________________________________________________________          

AP:________________________________________________________________________                                                           

ABD:______________________________________________________________________ 

Extremidades:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Plano para Próximas Consultas 

PROBLEMAS DE SAÚDE PLANO DE CUIDADOS 

[ ]   Independente                 [ ]   Baixo risco de quedas                  [ ]   Sem risco nutricional 

[ ]   Dependente                          [ ]   Alto risco de quedas                         [ ]   Risco nutricional 

[ ]   Idoso frágil                           [ ]   Déficit cognitivo                               [ ]   Suporte social adequado 

[ ]   Idoso não frágil                     [ ]   Sem déficit cognitivo                        [ ]   Suporte social inadequado 
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Exames complementares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 
       

HTC 
       

Hb 
       

Glicemia 
       

CT 
       

LDL 
       

HDL 
       

TG 
       

Ur 
       

Cr 
       

Ác. úrico 
       

TSH 
       

Na 
       

K 
       

Ca 
       

EAS 
       

Pós prandial 
       

Hb Glicada 
       

Sangue 
oculto        

25(OH)D 
       

Hb glicada 
       

Ferritina 
       

TGO 
       

TGP 
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OUTROS EXAMES 

 

DMO 

 

TESTE ERGOMÉTRICO 

 

ECOCARDIOGRAMA  

 

MAMOGRAFIA 

 
USGTV 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data:_____⁄_____⁄_______                                   Avaliador:__________________________________ 
                                                                                                     (Assinatura e carimbo) 
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5 APLICAÇÃO PRÁTICA PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE 

 
O ambulatório de Geriatria pós alta é um importante cenário de prática 

para formação de profissionais da saúde para assistência integral ao idoso na 

região do Seridó. O aluno vivencia o manejo delicado das múltiplas doenças que 

acompanham esses idosos bem como as dificuldades do atendimento ao paciente 

geriátrico. Nesse sentido, a carência de treinamento nas áreas do envelhecimento 

na formação dos profissionais de saúde será suplantada com esse projeto. Vale 

ressaltar que a implantação do ambulatório, produto oriundo desse estudo, serviu 

de motivação e modelo para a implantação do ambulatório de Geriatria Geral que 

funciona com a parceria da EMCM/UFRN e Secretaria Municipal de Saúde, 

atendendo `a demanda da especialidade na rede. O fluxo de atendimento é 

organizado a partir do sistema de referência do SUS e os atendimentos são 

realizados semanalmente a partir da demanda encaminhada.  

Em síntese, os serviços implementados proporcionarão oportunidade para 

o ensino interprofissional; fortalecerá os programas de residência médica e 

multiprofissional da EMCM; serão um espaço potencial para o ensino de 

segurança do paciente; servirá de campo de pesquisa para a graduação e pós-

graduação, ao mesmo tempo em que melhoram a qualidade da assistência ao 

idoso e, portanto, sua qualidade de vida.  
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7. ANEXOS  

 
ANEXO 1 – MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

 

Pontos de corte:  
20-Analfabetos; 
25-escolaridade 1 a 4 anos;  
27- escolaridade de 5 a 8 anos;  
28- escolaridade acima de 9 anos  
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ANEXO 2. TESTE DO RELÓGIO 
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ANEXO 3 - ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA - GDS 

 

1. Está satisfeito (a) com sua vida? (não =1) (sim = 0) 

 2. Diminuiu a maior parte de suas atividades e interesses? (sim = 1) (não = 0) 

 3. Sente que a vida está vazia? (sim=1) (não = 0)  

4. Aborrece-se com freqüência? (sim=1) (não = 0) 

 5. Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo? (não=1) (sim = 0)  

6. Teme que algo ruim possa lhe acontecer? (sim=1) (não = 0)  

7. Sente-se feliz a maior parte do tempo? (não=1) (sim = 0)  

8. Sente-se freqüentemente desamparado (a)? (sim=1) (não = 0) 

 9. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? (sim=1) (não = 0)  

10. Acha que tem mais problemas de memória que a maioria? (sim=1) (não =0)  

11. Acha que é maravilhoso estar vivo agora? (não=1) (sim = 0)  

12. Vale a pena viver como vive agora? (não=1) (sim = 0)  

13. Sente-se cheio(a) de energia? (não=1) (sim = 0)  

14. Acha que sua situação tem solução? (não=1) (sim = 0)  

15. Acha que tem muita gente em situação melhor? (sim=1) (não = 0)  

 

Avaliação: 0 = Quando a resposta for diferente do exemplo entre parênteses.  

1= Quando a resposta for igual ao exemplo entre parênteses.  

Total > 5 = suspeita de depressão  
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ANEXO 4 - ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA DE KATZ 
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ANEXO 5 - ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA – LAWTON E 

BRODY 

Classificação: Dependência total = 7 Dependência parcial >7 < 21 
Independência= 21 
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ANEXO 6 – MINI-AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE GUIGÓZ 
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ANEXO 7 – TIME UP AND GO 
 

 

 

(NICE Clinical Guidelines; 2004) 
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ANEXO 8 - ESCALA DE ZARIT 

ESCALA DE ZARIT 

Tem por objetivo avaliar a sobrecarga dos cuidadores de idosos. Esta 

escala não deve ser realizada na presença do idoso. A cada afirmativa o 

cuidador deve indicar a frequência que se sente em relação ao que foi 

perguntado (nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou 

sempre). Não existem respostas certas ou erradas. O estresse dos 

cuidadores será indicado por altos escores. 

 

1. Sente que, por causa do tempo que utiliza com o seu 

familiar/doente já não tem tempo suficiente para você mesmo? 

( 1 ) Nunca 

( 2 ) Quase nunca 

( 3 ) Às vezes 

( 4 ) Frequentemente 

( 5 ) Quase sempre 

2. Sente-se estressado/angustiado por ter que cuidar do seu 

familiar/doente e ao mesmo tempo ser responsável por outras 

tarefas? (ex.: cuidar de outros familiares, ter que trabalhar). 

( 1 ) Nunca 

( 2 ) Quase nunca 

( 3 ) Às vezes 

( 4 ) Frequentemente 

( 5 ) Quase sempre 

3. Acha que a situação atual  afeta a sua relação com amigos ou outros 

elementos da família de uma  forma negativa? 

( 1 ) Nunca 

( 2 ) Quase nunca 

( 3 ) Às vezes 

( 4 ) Frequentemente 

( 5 ) Quase sempre 
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4. Sente-se exausto quando tem de estar 

junto do seu familiar/doente? 

          ( 1 ) Nunca 

( 2 ) Quase nunca 

( 3 ) Às vezes 

( 4 ) Frequentemente 

             ( 5 ) Quase sempre 

5. Sente que sua saúde tem sido afetada por ter que 

cuidar do seu familiar/doente? ( 1 ) Nunca 

( 2 ) Quase nunca 

( 3 ) Às vezes 

( 4 ) Frequentemente 

( 5 ) Quase sempre 

6. Sente que tem perdido o controle da sua vida desde que a doença o 

seu familiar/ doente se manifestou?  

( 1 ) Nunca 

( 2 ) Quase nunca 

( 3 ) Às vezes 

( 4 ) Frequentemente 

( 5 ) Quase sempre 

7. No geral, sente-se muito sobrecarregado por ter que 

cuidar do seu familiar/ doente? ( 1 ) Nunca 

( 2 ) Quase nunca 

( 3 ) Às vezes 

( 4 ) Frequentemente 

( 5 ) Quase sempre 

 

AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA 

Leve: até 14 pontos 

Moderada: 15 a 21 pontos 

Grave: Acima de 22 pontos 
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