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RESUMO 
 

O envelhecimento populacional e aumento da longevidade são fatores marcantes 

em todo o mundo. Em resposta a este desafio e ao impacto gerado nas questões da 

saúde, muitas das escolas de medicina de todo o mundo vem desenvolvendo 

alguma forma de programa de Educação Médica voltada para a Saúde do Idoso. O 

objetivo deste estudo foi construir uma proposta de matriz de competências para o 

ensino da Geriatria e Gerontologia para o curso de Medicina da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Trata-se de estudo exploratório, 

prospectivo desenvolvido em etapas: análise documental das ementas e programas 

dos componentes curriculares do curso de medicina e levantamento da literatura em 

busca de matrizes de competências nacionais e internacionais em geriatria; análise 

da percepção docente sobre o ensino de geriatria e gerontologia na UFRN e 

elaboração da matriz de competência em geriatria e gerontologia para o curso de 

Medicina da UFRN. Para validação desta matriz utilizou-se a Estratégia Delphi com 

11 especialistas em Geriatria, docentes e tutores das Instituições de Ensino Superior 

do Rio Grande do Norte. Como resultado foram encontradas ementas e programas 

pouco detalhados, diversas propostas de matrizes de competência publicadas que 

foram úteis na elaboração de uma proposta de matriz própria da UFRN. Esta foi 

enviada para o painel de especialistas para obtenção de consenso (50% de 

concordo + concordo totalmente), em cada item, em todos os conteúdos e 

competências propostos pela matriz. Os especialistas também puderam sugerir 

metodologias de ensino e avaliação, predominando as mais tradicionais, porém, já 

com inserção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, demonstrando a 

necessidade de capacitação docente para as mesmas. A construção desta matriz 

pretende tornar o ensino da geriatria mais integrado ao longo de todo o curso, com 

maior envolvimento interdisciplinar e com desenvolvimento de competências 

gradativas. Assim, possibilitará a formação de médicos generalistas mais 

competentes para a atenção a saúde do idoso. 

PALAVRAS CHAVE: Competência clínica; Educação Baseada em Competências; 

Geriatria; Ensino.  
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ABSTRACT 

The aging population and its intrinsic increased-longevity are striking phenomena all 

around the world. In response to this challenge, specially concerning the health care 

of this population, countless medical schools throughout the world have been 

developing Medical Education programs in the topics of Geriatrics. The aim of this 

study was to produce a matrix of competencies for the teaching of Geriatrics and 

Gerontology in the Medical School of the Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN). It is an exploratory, prospective study developed in stages: documentary 

analysis of the geriatric competencies already declared on our Medical School 

curriculum; literature search for national and international matrixes of competencies 

in the field of Geriatrics; online survey with the teachers of Geriatrics curricular 

components to investigate their perception of the teaching of Geriatrics and 

Gerontology at UFRN and ask for suggestions on ways to improve it; elaboration of a 

matrix of competencies in Geriatrics and Gerontology for the UFRN Medical School. 

To produce this matrix, we requested 11 geriatricians who are teachers or tutors at 

higher education institutions in Rio Grande do Norte to analyze it and also give 

further suggestions on teaching and evaluation methodologies. Using the Delphi 

Strategy, there was a consensus reach after 2 rounds (50% agreement + fully agree) 

in all the contents and competencies proposed. The specialists mainly suggested 

traditional learning and evaluation strategies, demonstrating the need of further 

teacher training on new methodologies. As a final product, we achieved a consensus 

for "UFRN Medical School Essential Geriatrics Competencies" presented in this 

article. Based on this, we intend to gradually insert Geriatrics teaching along the 

Medical School, preferably with multidisciplinary involvement. Implementing UFRN's 

own matrix will probably train more competent general practitioners in the care of 

elderly patients.  

 

Key words: Clinical Competencies; Competencies Based Education, Geriatrics; 

Medical Education 
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1. INTRODUÇÃO  

 
O envelhecimento populacional e aumento da longevidade são fatores 

marcantes em todo o mundo. Segundo Kalache (1987)1, o envelhecimento da 

população brasileira é um fato irreversível, e que deverá se acentuar, no futuro 

próximo imediato. O impacto desta nova "ordem demográfica" é imenso. O desafio 

para os profissionais de saúde é considerável, pois o envelhecimento de nossa 

população está se processando em meio a condições de vida, para parcelas 

imensas da população, ainda muito desfavoráveis.  

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o 

número de pessoas com 60 anos ou mais aumentou de 25.486 milhões em 2012 

para 29.566 milhões no ano de 2016, passando a representar, em 2016, 14,4% do 

total da população. Quatro anos antes eram 12,8%. Observou-se alargamento do 

topo da pirâmide (onde estão as pessoas mais velhas) e estreitamento da base de 

estrutura etária (onde estão os mais jovens), evidenciando o envelhecimento 

populacional no período. Até 2060, a população com 80 anos ou mais deve somar 

19 milhões de pessoas, conforme dados do o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)2. 

Os números são ainda maiores nos países desenvolvidos. A população de 

idosos americanos representava 41,4 milhões em 2011 e está projetada para mais 

que duplicar, atingindo 92 milhões em 2060. Embora representem apenas 13,3% da 

população daquele país em 2011, representam cerca de 25,7% de todas as 

consultas médicas3. A presença de idosos no Sistema de Saúde Americano é bem 

descrita, perfazendo cerca de 28% das consultas médicas da atenção primária, 32% 

dos atendimentos em cirurgia, 32% das consultas de especialistas, 43% dos 

atendimentos de emergência e cerca de 48% dos atendimentos em hospitais dia4.  

Em resposta a este desafio do envelhecimento populacional e ao impacto 

gerado por tamanha demanda dos idosos sobre o sistema de saúde, fica evidente a 

necessidade de formar médicos generalistas competentes na atenção à saúde do 

idosos nos mais diversos níveis da rede de saúde. Segundo a Demografia Médica, 
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feito pelo Conselho Federal de Medicina5, há apenas 1.817 geriatras no país em 

2018, sendo que 60% estão na região sudeste. Atualmente há um especialista para 

cada 15,4 mil idosos, número muito abaixo do recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), de um geriatra para cada mil idosos6.  Isso evidencia o 

fato de que todo profissional médico precisa estar capacitado para o atendimento à 

pessoa idosa, pois apenas uma pequena parcela de idosos será atendida por 

especialistas em geriatria.  

Já em 1998, a National Agenda for Geriatric Education reconhecia a 

necessidade de inclusão do ensino formal da geriatria nos currículos médicos. 

Entretanto, duas décadas depois, ainda são escassas tais inclusões em estruturas 

curriculares tanto no cenário nacional quanto internacional. Chama a atenção o fato 

de que as escolas médicas americanas não têm obrigatoriedade de ensino de 

Geriatria, desta forma, os estudantes podem concluir sua formação carentes das 

competências essências para o atendimento do idoso7.  

Em 2000, a Sociedade Americana de Geriatria publicou uma recomendação de 

competências par ao cuidado de pacientes idosos8. Também reconhecendo esta 

necessidade de preparar estudantes de medicina para o adequado cuidado aos 

pacientes geriátricos, a Jhon A. Hartfor Foudation (JAHF) iniciou um suporte de 

treinamento para 40 escolas médicas americanas. Visando disseminar as 

estratégias curriculares associadas a esta inovação, a revista Academic Medicine 

publicou um suplemento, em 2004, contendo um relatório sobre cada escola apoiada 

pela JAHF. As 40 referidas escolas promoveram um vinculação de seus currículos 

com os objetivos para educação médica estabelecidos pela Sociedade Americana 

de Geriatria: aprendizado focado no aluno, estabelecimento de relação com a 

pessoa idosa visando melhor entendimento da morbidades, estilo e vida e 

problemas sociais, conhecimento  das diferenças entre mudanças físicas normais e 

anormais relacionadas a idade, sistema de saúde, equipe multidisciplinar e 

problemas éticos no cuidado de idosos4.  

A disseminação desta estratégia curricular e seus achados foram um passo 

essencial a iluminar as oportunidades e as lacunas na formação do aluno de 

medicina no que diz respeito a população idosa. Porém, o alcance e a variação dos 
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objetivos, estratégias e resultados que emergiram desse relatório, criaram um 

desafio para os educadores da área médica, que precisam de um esforço para 

ponderar quais competências em Geriatria são necessárias a todo estudante de 

medicina e quais são importantes, mas não essenciais4.  

Nesse sentido, em 2008 o Institute of Medicine (IOM) emitiu um relatório 

chamado “Retooling for an Anging America: Buildin the Health Care Workforce”9 

onde refere que 

 “a não ser que ações sejam feitas imediatamente, perderemos a 
capacidade de encontrar as necessidades de pacientes idoso no 
futuro” (Relatório IOM, 2008). 

Menciona também no relatório 

“a educação e o treinamento de profissionais da área de Geriatria 
é prejudicado pela escassez de faculdades, currículos acadêmicos 
e experiências clínicas inadequados e muito variáveis, além da 
falta de oportunidade de treinamento mais avançado” (Relatório 
IOM, 2008).  

Desta forma, propôs diversas abordagens, entre elas a mais importante: o 

aprimoramento das competências para todos os indivíduos envolvidos no cuidado da 

pessoa idosa9,10. Para tanto, o IOM fez as seguintes recomendações: toda 

licenciatura, certificação ou manutenção de certificação para profissionais de saúde 

deve incluir como critério a demonstração de competências no cuidado da pessoa 

idosa4.   

Leipzig et al. (2009)4 publicaram um trabalho apresentando um consenso 

sobre as habilidades mínimas que todo o estudante de medicina deve demonstrar 

antes de formar-se, a fim de mostrar-se competente no cuidado da pessoa idosa. 

Este foi um trabalho robusto e representativo pelo envolvimento de um grande 

número de diversos especialistas, num processo sistemático envolvendo diversos 

métodos ao longo do ano de 2007. Foram identificadas 26 competências 

compreendidas em 9 grandes grupos (manejo de medicamentos, desordens de 

cognição e comportamento, capacidade de auto cuidado, quedas/equilíbrio e 

disturbios de marcha, planejamento e promoção de saúde, apresentação atípica de 

doenças, cuidados paliativos e cuidados para idosos hospitalizados4 (Anexo 1). 
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Em 2010, a American Medical Association, American Geriatrics Socity, 

Society of General Internal Medicine e a American Board of General Internal 

Medicine publicaram uma recomendação das competências mínimas em Geriatria 

para residentes de Medicina Interna e Medicina de Família, num total de 26 

competências divididas em cinco domínios: manejo de medicamentos, alterações 

cognitivas e de comportamento, cuidados paliativos e de fim de vida, segurança do 

paciente hospitalizado, doenças crônicas ou complexas em idosos, transição do 

cuidado e cuidados ambulatoriais3,11.  

No mesmo ano, The Journal of the American Geriatrics Society publicou um 

artigo com uma proposta de 45 competências divididas em subcategorias: 

conhecimento (síndromes geriátricas e condições próprias do idoso), assuntos 

(tópicos chaves que afetam os idosos), habilidades (avaliação e facilitação) e 

atitudes (consciência). Este artigo traz, de novo, a valorização dos princípios da 

educação do adulto7.  

Visando garantir a qualidade da formação médica, a Acreditation Council for 

Graduate Medical Education (ACGME) requer que os programas de residência em 

Medicina Interna garantam que os residentes tenham instrução formal e experiência 

clínica supervisionada em geriatria com um geriatra3.  

No contexto nacional, as escolas médicas brasileiras, assim como as 

americanas, não têm a obrigatoriedade do ensino da geriatria e gerontologia, que 

pode resultar em importantes lacunas de competências que se traduzem em 

provável má qualidade de assistência em saúde para a subpopulação idosa. 

Observa-se pela matriz de correspondência curricular para fins de revalidação de 

diplomas de médico (Revalida) obtidos no exterior, uma menção às diversas 

competências referentes a Geriatria, mas isto não torna obrigatória a inclusão destes 

temas nos currículos das universidades brasileiras. Em 2011 um estudo brasileiro 

mostrou que, de 77 cursos de graduação em medicina de instituições públicas de 

ensino superior, incluindo todas as regiões brasileiras, apenas 23 ofereciam ensino 

específico em Geriatria12.  

Apesar da não obrigatoriedade do ensino da geriatria, vale ressaltar que a 
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formação de qualidade para a assistência aos idosos está subentendida nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de graduação em medicina que 

determinam como perfil do formando egresso/profissional o médico, com formato 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios 

éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva 

da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano13, 

14.  

Por outro lado, iniciativas de inserção sistematizada do ensino em geriatria 

têm sido observadas no país. Em 2013 a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) publicou a matriz de competências essenciais para a formação do médico 

generalista incluindo alguns assuntos referentes à geriatria15. Em 2014 foram 

apresentadas as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

sobre conteúdos de Disciplinas / Módulos relacionados ao envelhecimento, nos 

cursos de medicina. Estas diretrizes são um marco no ensino da saúde do idoso no 

Brasil, pois representam a primeira publicação nacional a sugerir uma padronização 

de conteúdos e competências para a educação médica em Geriatria no Brasil16.  

Ao longo dos últimos anos, portanto, muitas das escolas de medicina de todo 

o mundo vem desenvolvendo alguma forma de programa de Educação Médica 

voltada para a Medicina Geriátrica. A fim de treinar os graduandos em medicina para 

serem competentes no cuidado de pacientes idosos, as escolas médicas têm 

tentado promover, em seus alunos, a aquisição de atitude apropriada em relação 

aos idosos e aquisição competências na área de geriatria. 

No curso de medicina da UFRN, os conteúdos em Geriatria aparecem no 

currículo médico a partir do ano de 2006, com o componente curricular Geriatria I, 

ofertado como optativo para o oitavo período do curso. Em 2009 este componente 

foi substituído pelo atual, Geriatria II, ofertado ao quinto período do curso com foco 

nas grandes síndromes geriátricas, inserção de metodologias ativas e processos 

avaliativos que incluem o formato de Objective Structured Clinical Examination 

(OSCE). Esta disciplina evoluiu, ao longo dos últimos anos com aumento de carga 
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horária de 45 para 90 horas semanais e dispõe de 2 professores efetivos. Desde 

2006 o objetivo final é a formação de um médico generalista capaz promover 

adequada atenção ao idoso.  

 Recentemente, algumas adaptações foram feitas no currículo médico da 

UFRN com a inserção de um novo componente curricular - Atenção Primária a 

Saúde do Idoso - ofertado ao sexto período, voltado para políticas de saúde e 

avaliação global do idoso no contexto da atenção primária, integrada aos demais 

níveis de atenção17.   

Ao longo deste tempo, os conteúdos propostos pelo componente curricular 

Geriatria II e Saúde do Idoso foram escolhidos com base na opinião dos 

especialistas que compunham o corpo docente desse componente, com base em 

modelos de componentes curriculares de outras grandes instituições de ensino 

médico brasileiras, e também com base na literatura internacional e nacional 

disponível sem, entretanto, a integração dos conteúdos oferecidos pelos demais 

componentes curriculares do curso de Medicina.  

Além disso, as ações de ensino estão voltadas para os conteúdos e não para 

as competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, embora as DCNs 

preconizem que a formação médica deve basear-se em competências13, visto que o 

ensino por competências implica desenvolver no estudante a capacidade de 

mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para lidar com situações, problemas 

e dilemas da vida real, e sua certificação expressa legitimação social de pessoas 

que passam a ser reconhecidas como capazes de atuar na carreira médica17.  

A construção de uma matriz demonstrando, então, tais competências sinaliza 

aquilo que é responsabilidade coletiva, e não de um período do curso, de um 

componente curricular ou docente. A função de uma matriz é expressar os 

consensos coletivos acerca do que é imprescindível e o conteúdo que nenhum 

estudante deverá deixar de saber ao se formar. Considerando-se a essencialidade 

do que está na matriz, a recursividade no ensino é o que estrutura e garante, de 

certo modo, atingir as expectativas de modo processual e continuado15 

Desta maneira, faz-se necessário discutir um ensino da geriatria e 
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gerontologia baseado em competências, acontecendo ao longo de todo o curso e 

reconhecendo quais são os aspectos mínimos essenciais para a boa formação do 

aluno da UFRN. Para tal, justifica-se o desenvolvimento de um projeto voltado à 

construção de uma matriz de competências, de forma sistematizada, para o Ensino 

da Geriatria no Curso de Medicina da UFRN, à luz da realidade do currículo local e 

da literatura disponível.  
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2. OBJETIVOS 
 

Geral: 

Construir uma proposta de matriz de competências para o ensino da geriatria 

e gerontologia para o curso de Medicina da UFRN. 

  

Específicos: 

1) Identificar os conteúdos em Geriatria e Gerontologia ministrados no curso de 

Medicina da UFRN na percepção docente. 

2) Analisar se os atuais componentes curriculares do curso de medicina da 

UFRN têm, em suas propostas de competências, temas em Geriatria e Gerontologia.  

3) Elaborar uma matriz de competências para o ensino da Geriatria e 

Gerontologia no componente curricular Geriatria II considerando os componentes 

curriculares que ministram conteúdos ao longo do curso. 
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3. MÉTODOS 
  

Trata-se de estudo exploratório prospectivo e descritivo, desenvolvido em três 

etapas, conforme descrito a seguir:  

 

3.1 Primeira etapa 

A primeira etapa consistiu de análise documental e Revisão da Literatura. 

Foram revisadas as DCNs e o Projeto Pedagógico do curso de medicina da UFRN. 

Também buscou-se as ementas e programas de todos os componentes curriculares 

do curso de Medicina da UFRN, disponibilizadas no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA) pelos respectivos departamentos, em busca das 

competências ou conteúdos relacionados a Geriatria e Gerontologia. Para tal 

análise, utilizamos um instrumento orientador para a análise documental (Apêndice 

1). Foi também realizada revisão da literatura em busca das competências 

essenciais em Geriatria e Gerontologia sugeridas por Sociedades Médicas e de 

Ensino do Brasil e do Mundo. Dentre todas as publicações, destacamos as matrizes 

propostas por Leipizig et al. e pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 

Desta maneira, buscou-se uma visão ampla das propostas de competências, na 

área em questão, nas mais diversas instituições nacionais e internacionais.  

 

3.2 Segunda etapa 

Foi enviado para todos os docentes ativos do curso de medicina, um 

questionário semiestruturado online via correio eletrônico e/ou WhatsApp. Tal 

questionário investigou quais competências relacionadas a Geriatria e Gerontologia 

foram ensinadas, em quais componentes curriculares e de que maneira foram 

abordadas (Apêndice 2), com a intenção de confirmar se as ementas e programas 

disponíveis no SIGAA contemplam o que de fato é ensinado nos mais diversos 

componentes curriculares. 
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3.3 Terceira etapa 

A partir das Etapas 1 e 2, foi construída uma proposta de Matriz Curricular, 

caracterizando a versão 1 da matriz (Apêndice 3), posteriormente consensuada 

utilizando-se a Metodologia Delphi modificada. Na educação, esta técnica vem 

sendo utilizada para selecionar competências, conteúdos, objetivos de cursos e 

disciplinas, dos currículos dos cursos da área de saúde, principalmente dos cursos 

de medicina e enfermagem18. Esta técnica é bastante simples pois trata-se de um 

questionário interativo que circula repetidas vezes por um grupo de peritos. Vem 

sendo utilizada para buscar consenso de opiniões de um grupo de especialista a 

respeito de eventos futuros19. Na técnica convencional há necessidade de se fazer 

cinco rodadas, enquanto na modificada o questionário circula por no mínimo duas 

vezes e raramente são necessárias mais de três rodadas para alcançar o consenso. 

O nível de concordância é analisado pelo pesquisador e varia de 50 a 100% nos 

vários estudos nos quais se utiliza o método20.  

No presente estudo, a estratégia Delphi consistiu na elaboração de um 

questionário semiestruturado, enviado via e-mail para um painel de especialistas que 

aceitaram fazer parte do projeto. Este grupo foi composto por todos os docentes ou 

tutores de Geriatria do Estado do Rio Grande do Norte, provenientes da UFRN, 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Escola Multicampi de 

Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM) e Universidade Potiguar (UNP). 

Não encontramos nenhum professor na área da geriatria na Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA). Todos foram mantidos em anonimato, garantindo a 

fidelidade ao método. Inicialmente, cada especialista avaliou a matriz, de forma 

individual, respondendo a uma escala de concordância (Likert) para cada 

competência proposta. No modelo enviado, os especialistas também opinaram sobre 

metodologias de ensino e avaliação e puderam sugerir novos itens que foram 

incluídos para uma nova apreciação dos demais especialistas.  

Por fim, o consenso final da matriz foi apresentado e disponibilizado via 

correio eletrônico aos que compuseram o painel de especialistas. 
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O fluxograma da elaboração e construção da matriz está disposto na figura 

adiante. 

 

Figura 01. Fluxograma organizacional da elaboração da matriz. FONTE: própria do autor. Natal/RN. 
2019. 

 

Os resultados são apresentados de forma descritiva, em tabelas e figura. 

Todos os dados foram armazenados e tabulados em planilhas de Word, respeitando-

se o anonimato dos geriatras participantes. Os percentuais de concordância para 

cada item da Matriz de Competência foram calculados e apresentados de forma 

descritiva, ressaltando a proporção de concordância para cada item da matriz. O 

consenso foi considerado, para permanência na matriz, quando obtido mais de 50% 

de concordância (concordo + concordo totalmente) para cada item analisado, e para 

a exclusão, mais de 50% de discordância (discordo + discordo totalmente). 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, CAAE 80266117.8.0000.5292 (Anexo 3). Todos os 

participantes forneceram anuência segundo o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido – TCLE (Apêndice 4) obedecendo a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante a realização da dissertação foi elaborado o artigo científico: “Proposta 

de matriz de competências para o ensino de Geriatria e Gerontologia na UFRN” 

(Apêndice 5) a ser enviado para a Revista Brasileira de Educação médica (RBEM), 

qualis A1 para área de ensino da Capes. 

 

4.1 Análise Documental e Revisão da literatura 

 

4.1.1 Análise Documental - Revisão dos componentes curriculares 
cadastrados, DCNs e Documentos Institucionais. 

Foram encontrados 60 ementas/programas cadastrados, referentes a 64 

componentes obrigatórios e 16 programas cadastrados de 16 componentes 

optativos. Dos 76 programas cadastrados 100% apresentavam seus objetivos e sua 

carga horária descritos. Apenas 12 informaram cenários de prática. Nenhum 

componente apresentou seu corpo docente embora todos mencionem o 

Departamento ao qual o componente curricular está vinculado. Quanto ao sistema 

de avaliação, 68 não referiram número ou método de avaliação enquanto oito 

descreveram número de avaliações sem especificar o método. Não foram 

encontradas atividades de pesquisa e extensão registradas em nenhum dos 

componentes curriculares.  

A análise dos componentes curriculares do curso e medicina, cadastrados no 

SIGAA, demonstrou, portanto, ementas e programas pouco detalhados, carentes de 

informações mais claras sobre competências, cenários práticos, corpo docente, 

atividades de pesquisa e extensão e métodos de avaliação.  

A inserção de conteúdos claramente ligados à Geriatria foi observada nos 

seguintes componentes: MCL0043 Geriatria (quinto período); MCL0069 Saúde do 

Idoso (sexto período) e Internato de Saúde Coletiva. Os dois primeiros componentes 

citados são, de fato, os componentes curriculares que concentram grande parte das 

competências em Geriatria ofertadas pelo curso. No internato de Saúde Coletiva há 
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referência de conteúdos em Geriatria, o que, até então, não era conhecido pela 

equipe de docentes que hoje trabalha os conteúdos em geriatria nos demais 

componentes curriculares, evidenciando a não integração dos programas, mas 

também demonstrando uma importante possibilidade de parceria para o futuro eixo 

de ensino da geriatria no Curso de Medicina. Embora o Internato de Medicina de 

Família, tenha um rodízio em Atenção Básica à Saúde do Idoso, inclusive com 

docentes geriatras, não há referências específicas a assuntos de Geriatria na 

ementa, demonstrando uma lacuna de informações neste programa.  

 Diversos outros componentes curriculares mencionam, em seus objetivos, 

conteúdos referentes a doenças prevalentes em idosos, porém sem a informação da 

abordagem diferenciada destas morbidades na pessoa idosa.  Ficamos então com 

essa lacuna de informação a respeito do que verdadeiramente é conteúdo ou 

competência ministrada nas questões de saúde do idoso. 

Foram analisados também as DCNs13,14 e o PPC de Medicina21, mas ambos 

trazem competências gerais do aluno de medicina, e não competências específicas 

em geriatria. O ensino da Geriatria na UFRN mostra-se bastante coerente com 

ambos, pois busca formar médicos éticos, humanistas, generalistas, com 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para promover saúde, 

tratar doenças e reabilitar incapacidades, valorizando a realização, com proficiência, 

da anamnese, exame clínico e exame físico. 

 

4.1.2 Revisão de literatura  

Ao longo do processo de revisão da literatura, foram encontradas quatorze 

importantes publicações 3,4,7,8,9,10,11,13,14,15,22,23,24, entre artigos e documento. Partimos 

destas publicações confrontando com a realidade atual do ensino da Geriatria na 

UFRN.  

Observando-se a Matriz do Revalida22, vê-se que contemplamos a maioria 

das competências propostas para a área da Geriatria e Gerontologia. Quanto às 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) sobre 

conteúdo de disciplinas/módulos relacionados ao envelhecimento (Geriatria e 

Gerontologia) nos cursos de medicina16, observa-se que estas diretrizes foram 
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descritas visando à construção de um eixo de ensino da Geriatria perpassando 

todos os semestres do curso de medicina. Embora nos pareça o ideal, esta não é a 

realidade da UFRN, nem mesmo das escolas médicas Brasileiras e estrangeiras. Na 

UFRN a inserção da Geriatria se dá hoje em apenas 4 períodos do curso e, dentro 

de tais limitações, percebe-se que grande parte da matriz proposta vem sendo 

contemplada.  

Diversas publicações3,4,7,8,11,23 evidenciam matrizes com abrangência das 

competências voltadas às síndromes geriátricas e a valorização da 

interdisciplinaridade. De fato, a educação interprofissional é essencial para o 

cuidado de pacientes idosos, entretanto essa representa  ainda  grande desafio da 

formação em função da estrutura curricular fragmentada em vários componentes 

curriculares, sem articulação para o cuidado ao paciente idoso 24. Ao longo dos anos 

tem-se buscado intensamente esses vínculos para a formação de uma equipe 

multidisciplinar. Cabe ressaltar que a existência de matrizes não garantem a 

execução da proposta contida na mesma, fato alcançado somente com avaliação 

sistemática do processo de implementação de tais matrizes. 

Outras importantes competências observadas a partir da análise das matrizes 

citadas acima abrangem os cuidados hospitalares, os cuidados ligados ao processo 

de desospitalização e os atendimentos de urgência. Atualmente tais competências 

são parcamente inseridas nos ensino da geriatria da UFRN possivelmente em 

função de algumas limitações: ausência de uma enfermaria de Geriatria e de um 

pronto socorro no Hospital Universitário Onofre Lopes; falta de geriatras ou médicos 

capacitados para o ensino das particularidades das apresentações atípicas de 

doenças nos idosos que buscam os serviços de emergência conveniados com o 

curso de medicina; baixa solicitação de pareceres por demais especialistas das 

enfermarias aos Geriatras/tutores disponíveis para tal; parca rede de recursos 

públicos disponíveis no processo de desospitalização (pouca disponibilidade de 

Serviços de Assistência domiciliar, indisponibilidade de “Hospices”, Hospitais dia e 

Centros Dia públicos na cidade de Natal).  

Também observou-se que, no curso de medicina, não estão contempladas, 

de forma satisfatória, as competências referentes aos Cuidados Paliativos e diretivas 
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avançadas sugeridas por vários autores4,6,7,11. A discussão sobre terminalidade é 

superficialmente discutida dentro do conteúdo “síndrome da imobilização” mas sem 

a abrangência necessária ao estudo dos cuidados paliativos e cuidados de fim de 

vida. Espera-se que surjam novas oportunidades dentro do curso para a inserção 

desse importante conteúdo, como já ocorrido no curso de medicina da EMCM da 

UFRN, onde foi criado um módulo de Terminalidade e Medicina Paliativa, com fruto 

deste mestrado profissional25.  

Algumas competências propostas ligadas a abordagem de comorbidades 

(entre elas: desidratação, pneumonia, infecção do trato urinário, síndrome 

coronariana e doenças cardiovasculares)6,23 e também ao manejo de alguns 

medicamentos como anticoagulantes7, são discutidos nos ambulatórios de Geriatria 

do Hospital Universitário e da Atenção Básica. Considerando que não há 

padronização de pacientes nos ambulatórios, é possível que ocorram lacunas na 

formação do aluno que não atendeu pacientes com alguma das comorbidades 

citadas. Na tentativa de diminuir estas lacunas, ao menos no que diz respeito a 

algumas doenças muito prevalentes, foi introduzido, no componente curricular 

Geriatria II, o tema “metas diferenciadas para o idoso, no controle da Hipertensão 

Arterial Sistêmica, Diabetes mellitus, dislipidemia e hipotireoidismo”, a luz de um 

julgamento amplo baseado nas evidências científicas atuais, no status funcional e na 

perspectiva de sobrevida.  

É provável que a falta de cenários práticos nas urgências e nas enfermarias 

reduza o aprendizado prático de nossos alunos sobre delirium e sobre o manejo de 

doenças agudas e suas manifestações atípicas, temas que aparecem em diversas 

matrizes já publicadas 4,6,11.   

Quanto ao manejo de medicamentos de forma segura na população idosa, 

importante competência também descrita em várias publicações 6,9,11, nos 

deparamos com uma dificuldade ligada a estrutura curricular. Os principais 

conteúdos em Geriatria estão inseridas no quinto e sexto período, quando os alunos 

ainda são jovens e imaturos no uso de fármacos. Nesta fase, conseguimos inserir 

nas discussões o conceito do risco de iatrogenias atribuído à senescência e a 

polifarmácia, o conceito de segurança na prescrição, a necessidade do uso dos 
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“Critérios de Beers”26 como forte aliado da nossa prescrição, mas não conseguimos 

ainda alcançar a experiência no manejo das medicações. Apenas no internato, já 

mais familiarizado com o uso de fármacos, o aluno volta a ter contato direto com a 

Geriatria. O sucesso no aprendizado da prescrição segura para os idosos não 

depende só dos geriatras; só virá com repetidas discussões clínicas ao longo de 

todo o curso de medicina e com a participação dos especialistas dos mais diversos 

componentes também precisam estar atentos a competência de prescrever idosos 

de forma segura.  

Quanto à “segurança no dirigir”7,11, embora este seja um dilema comum nos 

consultórios particulares de Geriatria, raramente é um assunto presente nas 

discussões dos ambulatórios públicos de nosso hospital universitário, talvez pelo fato 

de abranger uma população de menor renda e, em sua maioria, não proprietários de 

automóveis.  

Por fim, observa-se que a ACGME23, sugere o ensino da metodologia para 

pesquisa na população idosa, conteúdo este não abordado pela geriatria a não ser 

com alunos da Liga de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Norte que se 

dispões a participar de pesquisas na área do envelhecimento.  

 

4.2 Análise da percepção docente sobre o ensino de Geriatria no curso de 
Medicina: 

Foram obtidos 35 respostas sendo seis excluídas por duplicidade de resposta 

ou resposta de professor aposentado que recebeu o questionário por estar com o e-

mail erroneamente inserido na lista de professores ativos. Desta forma, foram 

consideradas as respostas válidas de 29 respondentes, as quais foram submetidas à 

análise de conteúdo, caracterizando a taxa de resposta foi de 8,52%.  
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A participação dos docentes em disciplinas curriculares está demonstrada na 

figura 02.  

 
Figura 02. Disciplinas declaradas pelos docentes participantes (N=29). FONTE: própria do autor. 

Natal/RN. 2019 

 

Houve discreto predomínio de respondentes referindo ministrar algum 

conteúdo voltado à saúde do idoso: 16 (55,17%) e foram analisadas as respostas à 

pergunta aberta: “Quais conteúdos relacionados à saúde do idoso são abordados 

por você em seu componente curricular (disciplina)?”. Os resultados foram 

agrupados pelo pesquisador e encontram-se no quadro 01.  

Analisando os questionários respondidos pelos docentes, é possível observar 

a taxa de resposta abaixo do esperado. Conforme a literatura, a taxa de resposta 

esperada para questionários online de cerca de 25%. Interessante observar um 

estudo que mostra a taxa de resposta em participantes acima de 30 anos tendendo 

a ser ainda menor, cerca de 3,6%23, sendo que, esta é supostamente a faixa de 

idade da maioria dos professores convidados a participar. Provavelmente, uma nova 

tentativa de envio de forma individualizada via WhatsApp e e-mail, poderia contribuir 

para o aumento da taxa de respondentes. 
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Quadro 01. Conteúdos em Geriatria referidos por docentes respondentes. FONTE: própria do autor. 
Natal/RN. 2019. 

Síndrome 
Geriátrica 

• Delirium 
• Demência 
• Depressão 
• Incontinência urinária 

Doenças que 
podem acometer 
idosos, mas não 
lhes são 
exclusivas 

• Doenças crônicas comuns no idoso 
• Doenças do sistema neurológico: AVC, hidrocefalia de pressão normal,  doença 

de Parkinson, doenças neurodegenerativas, tumores cerebrais 
• Doenças osteoarticulares: Doenças da coluna, Osteoartrite, artrite reumatóide 
• Vertigem e surdez 
• Infecção 
• DPOC, fibrose e pneumonia 
• HAS e DAC, valvulopatias 
• Catarata e doenças da retina 

Temas em 
Gerontologia 

• Pesquisa: Abordagem de pesquisa, Autonomia do idoso em pesquisa e 
vulnerabilidade do idoso institucionalizado em pesquisa 

• Questões Bioéticas do fim da vida 
• Ética e comunicação 

Temas em 
Farmacologia 

• Particularidades sobre o uso de antimicrobianos em idosos 
• Ajuste posológico do tratamento para o idoso 
• Uso racional de antiinflamatórios 
• Cuidado com polimedicação 

Prevenção e 
Promoção de 
saúde  

• Imunização 
• Prevenção de quedas 

 

Em resposta à pergunta: “Quais conteúdos relacionados à saúde do idoso são 

abordados por você em seu componente curricular (disciplina)?”, poucos dos 

respondentes informaram conteúdos referentes a Síndromes Geriátricas. Um é 

docente da própria geriatria e dois outros docentes são da neurologia e da urologia. 

Ainda assim, foram referidos os temas Incontinência urinária e Demência sem 

referida informação do enfoque específico dessas doenças como síndrome 

geriátrica. Por exemplo, a incontinência urinária pode ser abordada com maestria 

pelo especialista em urologia, mas quando abordada enquanto síndrome Geriátrica, 

deve ser vista sob alguns outros aspectos, como fator de risco para quedas, fratura 

de fêmur, depressão e muitas vezes deflagradora do processo de 

institucionalização27. Entende-se que, a abordagem específica das síndromes 

Geriátricas é, de fato, uma das maiores responsabilidades dos docentes Geriatras e, 

a interdisciplinaridade será capaz de integrar e favorecer o aprendizado contínuo 

dos conteúdos e competências ligados a atenção a saúde do idoso de forma ampla.  

Muitos dos participantes referiram ensinar conteúdos em Geriatria, mas 

citaram em suas respostas morbidades que podem acometer idosos, mas não são 
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exclusivas desta população. Poucos inseriram em suas respostas o comentário de 

que abordam as particularidades do idoso ao ministrarem os conteúdos 

mencionados. Ensinar sobre doenças que podem acometer idosos não 

obrigatoriamente contempla os aspectos específicos da Geriatria. A Hipertensão 

Arterial Sistêmica, o Diabetes mellitus e hipotireoidismo são, por exemplo, doenças 

com fortes particularidades nos idosos, pois tem metas diferenciadas de controle 

quando comparadas ao tratamento de jovens28-33.   

Outros importantes conteúdos citados são referentes à Farmacologia. Apenas 

três participantes da pesquisa referiram ensinar a atenção diferenciada ao ato de 

prescrever idosos. Compreendendo Iatrogenia como uma síndrome Geriátrica capaz 

de levar a um grande número de internações e morte34-36, é de extrema importância 

tornar nossos alunos competentes na prescrição segura de pacientes idosos. E este 

é, sem dúvida, um papel a ser desempenhado por todos os docentes, sendo esses 

geriatras ou não.  

Sobre Prevenção e Promoção de saúde, foi interessante observar o aspecto 

interdisciplinar da imunização e, especialmente, da Síndrome Geriátrica “Queda”, 

uma vez que a prevenção de quedas foi citada como conteúdo de um componente 

curricular que não a geriatria. De fato, este é um conteúdo capaz de integrar uma 

série de componentes curriculares da medicina, profissionais não médicos da área 

de saúde, como educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas 

ocupacionais e diversas áreas fora da saúde, como arquitetos, engenheiros e 

pedagogos. A abordagem das quedas exige controle rigoroso das medicações, 

controle clínico das diversas comorbidades (como diabetes, arritmias, hipotensão 

ortostática), reabilitação do sistema osteoarticular e muscular (sarcopenia, 

deformidades em pés, doenças articulares), controle da visão, equilíbrio, mudanças 

ambientais, educação e informação, sendo um grande exemplo de morbidade só 

satisfatoriamente abordada com um bom trabalho interdisciplinar37. 

No que diz respeito a assuntos da Gerontologia, observamos que o eixo ético-

humanístico implantado no curso de medicina permite que as discussões de 

importantes conteúdos sobre ética no fim da vida, ética em pesquisa e ética na 
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comunicação permeiem várias fases do curso. A aproximação da geriatria com este 

eixo poderá trazer grandes ganhos na aquisição de competências nas áreas afins.   

Nove participantes mencionaram não ensinar nenhum conteúdo relacionado à 

saúde do idoso. Chama atenção o fato de que, apenas um destes participantes era 

pediatra. Os demais estão inseridos em componentes básicos como semiologia, 

componentes clínicos ou cirúrgicos, onde, sem dúvida, se faz necessária a inserção 

do ensino das peculiaridades do paciente idoso.  

Analisando-se as respostas da questão 2: “Comente sobre eventuais 

melhorias no ensino da saúde do idoso e como poderíamos alcançar tais melhorias”, 

doze participantes sugeriram melhorias baseadas na interdisciplinaridade: integração 

entre disciplinas, integração com outros profissionais não médicos, inserção do 

contato com idoso mais precocemente no curso de medicina 

De fato, o ensino da Geriatria permeando todo o curso de medicina parece 

ser a formação ideal. A construção de uma matriz de competências pra o ensino da 

Geriatria no curso de Medicina da UFRN, objetivo deste trabalho, permitirá que, ao 

longo dos próximos anos, possamos sensibilizar os docentes e enxergar diversos 

pontos de inserção do ensino em saúde do idoso nas mais diversas disciplinas do 

curso tornando esse eixo uma realidade capaz de formar alunos mais competentes 

para assistência de qualidade ao paciente idoso.  

Outro importante aspecto sugerido por oito docentes, para melhoria do ensino 

da Geriatria, foi a capacitação (docente e discente). Os temas sugeridos foram: 

capacitação para otimização do atendimento ambulatorial de pacientes idoso para 

os aspectos essenciais da geriatria e capacitação discente para os seguintes 

conteúdos: Surdez, Farmacologia aplicada ao idoso, Imunologia, Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST), Queda, exame músculo- esquelético, 

Senescência e Exercícios físicos. 

A capacitação docente é essencial, pois há predomínio de docentes 

especialistas qualificados nas mais diversas áreas, porém que não tiveram Geriatria 

em sua formação. De fato, geriatria como parte da estrutura curricular dos cursos de 

medicina é uma realidade bastante recente. Muitos de nossos docentes, por 

exemplo, são egressos da própria UFRN que passou a ter uma disciplina de 
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Geriatria apenas em 2006. Uma ampla discussão e capacitação entre docentes da 

Geriatria e os demais especialistas poderia favorecer a construção do processo de 

horizontalização e integração do ensino. 

Quanto a capacitação discente, dois dos temas propostos já existem na 

matriz das disciplinas e geriatria (quedas e senescência) os demais temas poderiam 

ser inseridos nas disciplinas especificas com parte do processo de distribuição dos 

conteúdos ao longo do curso. Um bom exemplo é tema “farmacologia aplicada ao 

idoso”: poderia ser inserido, por exemplo, na farmacologia e em todas as disciplinas 

que ensinam a prescrição de medicamentos ou procedimentos, afinal, o cuidado na 

prescrição diferenciada para o paciente idoso é papel de todos os profissionais da 

saúde. Da mesma forma, o tema “senescência”, estudo das alterações orgânicas, 

funcionais e psicológicas próprias do envelhecimento normal38, poderia ser inserido 

ao longo de todas as especialidades, cada uma valorizando os aspectos da 

senescência relacionados a sua área de estudo e que, inclusive, se relacionam 

fortemente ao processo fisiopatológico das doenças.  

Outros temas sugeridos para capacitação discente também podem ser 

inseridos ao longo do curso, por exemplo: exame músculo esquelético (poderia ser 

competência inserida na semiologia, na geriatria, na ortopedia e na reumatologia), 

DSTs (poderia estar inserido como um aspecto peculiar da subpopulação idosa na 

aula de DSTs da infectologia). É fato que a geriatria não conseguirá abarcar em sua 

carga horária as centenas de comorbidades que acometem o idoso. É preciso 

compreender que, dentro da abordagem das mesmas nas mais diversas 

especialidades, é importante incluir como competência a ser ensinada, as 

particularidades na população idosa. Outro tema sugerido para capacitação discente 

foi a prescrição de exercícios físicos para a população idosa. É algo necessário, que 

precisamos inserir em nossas discussões e é um campo extremamente fértil para 

integração da medicina com educadores físicos e fisioterapeutas.  

Ainda como possíveis melhorias no ensino da geriatria, um participante fala 

sobre dinâmica na disciplina e metodologia ativa de ensino. Verdadeiramente, as 

metodologias ativas tem sido grandes aliadas no ensino da saúde do idoso. A 

disciplina hoje utiliza amplamente, em suas antigas aulas “teóricas”, os Estudos de 
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Casos, o Team Based Learning, discussão de filme e vídeos, ferramentas com 

kahoot e uso das artes como forma de ensino. Como excelente fonte de inspiração, 

o site: POGOe.org – The portal of Geriatrics Online Education (mantido por diversas 

instituições, entre elas a American Geriatrics Society) traz excelentes sugestões 

dinâmicas para o ensino das competências em Geriatria.  

Também foram citadas, por dois participantes, possíveis mudanças 

curriculares, como o aumento de carga horária de Geriatria no internato e a 

conversão da disciplina optativa de Geriatria do quinto período de em obrigatória. 

Concordamos que a carga horária destinada ao idoso, no internato, ainda pequena 

especialmente para as competências ligadas ao idoso em seu processo de 

hospitalização. Quanto a conversão da disciplina optativa em obrigatória, 

consideramos esta uma urgência em função da necessidade de tornar a disciplina 

do quinto período um pré-requisito obrigatório para a disciplina do sexto período. 

Praticamente Todas as competências ligadas às Grandes síndromes geriátricas 

estão hoje lotadas no quinto período. A não participação do aluno nesta disciplina 

poderá gerar uma lacuna importante em sua formação, refletir no desempenho do 

aluno da disciplina obrigatória do sexto período (atenção a saúde do idoso) e, muito 

provavelmente, gerará déficit na qualidade do atendimento ao idoso no internato e 

na vida profissional do aluno.  

 

4.3 Elaboração e Validação da Proposta de Matriz de Competências para o 
Ensino da Geriatria e Gerontologia na UFRN.  

Fundamentada na análise dos documentos institucionais e informações 

colhidas com os docentes, foi construída uma proposta de Matriz Curricular, 

caracterizando a versão 1 da matriz (Apêndice 3).  

A primeira versão da matriz foi entregue a um painel de especialistas em 

Geriatria, composto por 12  geriatras que representam todos os envolvidos no ensino 

da Geriatria no Estado do Rio Grande do Norte, perfazendo docentes ou tutores de 

três campi de universidades públicas e um campus de universidade privada. Isto 

caracteriza um fato inédito e torna a Matriz elaborada uma proposta estadual e não 

só para o curso de medicina da UFRN - campus Natal. Este número de painelistas  
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representa 100% dos especialistas e geriatria em atuação docente e/ou de 

preceptoria no Estado confere importante fortaleza do método Delphi, uma vez que 

há melhor confiabilidade dos resultados quanto maior o número de especialistas 

envolvidos no consenso. Ademais, não sendo um grande número de participantes, 

há menor prejuízo ou dificuldade para o detalhamento da análise dos dados, e na 

percepção das diversas opiniões que serão levantadas durante o processo15.  

A disposição dos participantes e a caracterização da amostra encontram-se 

na figura 03. Os tempo de preceptoria dos participantes encontra-se demonstrado na 

figura 04. É importante ressaltar que a variação etária da amostra em questão foi de 

32-40 anos.  

 

Figura 03: Caracterização da amostra. FONTE: própria do autor. Natal/RN. 2019. 

 

 

Figura 04: Tempo de atuação na Preceptoria de Geriatria. FONTE: própria do autor. Natal/RN. 2019. 
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A primeira rodada da estratégia Delphi teve duração de 15 dias. Dentre os  12 

painelistas, apenas um não devolveu suas respostas dentro do prazo, apesar do 

reenvio e de vários apelos do pesquisador, demonstrando uma taxa de resposta de 

91,66% nesta primeira rodada, superior ao descrito na literatura, que menciona que 

a taxa de respostas na primeira rodada costuma estar entre 20 e 50%14,15. 

Acreditamos que a alta taxa de respostas se deu em função da boa relação 

desenvolvida entre pesquisador e respondentes, mas principalmente, pela 

relevância do tema na visão dos profissionais envolvidos no ensino médico para a 

graduação.  

Já na primeira rodada, foi alcançada concordância superior a 50% em todos 

os conteúdos e competências propostos nesta matriz. A taxa de concordância foi 

bastante alta, com mais da metade das competências propostas alcançando 100% 

de concordância. Estes resultados mostram uma opinião bastante coesa do grupo 

de geriatras envolvido no ensino da geriatria no estado 

A segunda rodada foi necessária para a inclusão de alguns novos itens 

sugeridos pelos respondentes. Esta foi respondida por dez dos 11 especialistas 

participantes da primeira rodada, caracterizando uma taxa de resposta de 90,9%, 

também bastante superior ao referido pela literatura – 20 a 30% na segunda 

rodada14. Nesta segunda rodada foi alcançado consenso em todos os novos itens. O 

fechamento do consenso nesta segunda rodada corrobora com literatura que afirma 

serem necessárias pelo menos duas rodadas para caracterizar o processo Delphi, 

sendo raros os exemplos de estudos com mias de três rodadas de questionários14. 

Além disso o tempo total de resposta das duas rodadas foi de 30 dias, 

demonstrando grande colaboração dos participantes e rapidez no processo quando 

comparado a outros estudos que utilizam esse método, os quais indicam um prazo 

usual para a aplicação completa  de quatro meses a um ano dependendo da 

complexidade do tema14. 

Como já esperado, as estratégias de ensino-aprendizagem mais sugeridas 

pelos especialistas foram aulas práticas e aulas expositivas, demonstrando a forma 

tradicional de ensino ainda existente nos curso de medicinas do Estado. Vários 

especialistas também sugeriram algumas metodologias ativas demonstrando a 
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crescente inserção destes novos modelos de ensino em nosso meio, conforme 

estudo recente que mostrou que 60 (77,9%) das 77 instituições que oferecem o 

curso de medicina na região nordeste do Brasil  seguem algum tipo de metodologia 

ativa19. 

Muitos dos especialistas demonstraram não conhecer ou não dominar várias 

das metodologias ativas de ensino e avaliação questionadas. Nas metodologias 

avaliativas, também observamos que os métodos tradicionais são escolhas bastante 

frequentes (provas com questões abertas e múltipla escolha), mas já surgem muitas 

sugestões de avaliações no formato de OSCE e Mini-Cex, especialmente na 

avaliação de habilidades práticas.  

 Esta é uma realidade nacional: no ensino universitário, persiste o caráter 

informativo, com transmissão rápida de conhecimento e centrada na figura do 

professor, cabendo ao aluno o papel de receptor das informações veiculadas nas 

diferentes disciplinas. Diante dessa realidade, é preciso em novas estratégias de 

desenvolvimento docente a fim de que os professores sejam capacitados, de forma 

continuada, para que aprendam a ensinar e avaliar de modo diferente de como 

foram ensinados20.  

Após o consenso, a versão final da matriz (quadro 2) foi apresentada, via 

correio eletrônico,  aos geriatras que compuseram o painel de especialistas.  

 

Quadro 02. Consenso final da matriz de competência pra o ensino da Geriatria e 

Gerontologia da UFRN 

Conteúdos Competências Metodologias de 
ensino 

Metodologias 
de avaliação 

Conceitos em 
Geriatria e 
Gerontologia  

Conhecer os termos e conceitos básicos 
utilizados no Estudo do envelhecimento 
(Ex: funcionalidade, autonomia, 
independência, senilidade, 
senescência...) 

Aula expositiva 
Dramatização ABE 
Mapa Conceitual  

QME, Questões 
Abertas 

Compreender o conceito de síndrome 
geriátrica, identificá-las e reconhecer a 
suas principais consequências 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABP, Simulação 

Questões 
Abertas, QME, 
OSCE, MiniCEx  

Epidemiologia 
do 
envelhecimento 

Compreender a epidemiologia do 
envelhecimento que ocorre no Brasil e 
no mundo 

Aula expositiva, 
Vídeo  

QME, Questões 
Abertas  

Compreender o processo do Aula expositiva, QME, Questões 
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envelhecimento que ocorre no Brasil e 
no mundo 

Vídeo, Mapa 
Conceitual   

Abertas, 
Portfólio 

Biologia do 
envelhecimento 
(Senescência) 

Conhecer o conceito de reserva 
funcional do idoso e importância no 
desencadeamento de doenças. 

Aula expositiva, 
Aula Prática,  
Estudo de caso, 
Dramatização  

QME, Questões 
Abertas, 360o 

Identificar pelo menos 3 alterações 
funcionais em cada sistema e seu 
impacto na reserva funcional do idoso 

Aula Prática, 
Estudo de caso, 
Aula expositiva,  
ABE 

OSCE, 
Questões 
Abertas, QME, 
MiniCEx  

Conhecer o ciclo sono vigília do idoso e 
as diferenças para outras faixas etárias. 

Aula expositiva 
Estudo de caso, 
Aula prática, ABP 

Questões 
Abertas, QME, 
MiniCEx, OSCE  

Compreender a ineficácia das terapias 
antienvelhecimento 

Aula expositiva, 
ABP, Simulação  

QME, Questões 
Abertas, OSCE  

Semiologia 
Geriátrica 

Identificar as principais modificações 
anatômicas, funcionais e psicológicas 
que ocorrem com o envelhecimento 
humano e correlacionar com a 
dificuldade de avaliação do individuo 
idoso 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,  
Aula Prática, ABP, 
Simulação, 
Dramatização  

QME,  Questões 
Abertas,  
MiniCEx OSCE, 
Outros 

Aplicar as técnicas de comunicação 
verbal junto ao paciente idoso 

Aula Prática,  
Aula expositiva, 
Simulação,  
Estudo de caso, 
Mapa Conceitual  

OSCE, MiniCEx  

Realizar anamnese do paciente idoso 
reconhecendo suas peculiaridades 

Aula Prática, Aula 
expositiva, Estudo 
de caso  

MiniCEx, OSCE 

Executar o exame físico do paciente 
idoso conhecendo as suas 
peculiaridades 

Aula Prática,  
Aula expositiva,  
Estudo de caso  

MiniCEx, OSCE  
QME 

Estruturar discurso de acordo com o 
nível de entendimento de cada paciente 
e familiar, falando de forma clara e 
simples sobre diagnóstico, prognóstico 
e seguimento clínico 

Aula prática, Aula 
Expositiva, Estudo 
de caso, Simulação 

OSCE, MiniCEx, 
360o Portfólio  

Avaliação 
Geriátrica       
Ampla  

Compreender a avaliação Geriátrica 
ampla e sua importância na avaliação 
multidimensional do idoso 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
Simulação  

QME, OSCE,  
Questões 
Abertas  

Realizar avaliação nutricional básica no 
idoso 

Aula prática, 
Simulação,  
Aula expositiva  

OSCE, QME, 
MiniCEx, 
Questões 
Abertas  

Aplicar e interpretar escalas e testes 
utilizados para triagem e avaliação 
funcional básica do idoso 

Aula Prática, 
Simulação,  
Aula expositiva  

OSCE, MiniCEx, 
Questões 
Abertas,  QME  

aplicar e interpretar escalas e testes 
utilizados para triagem e avaliação 
cognitiva básica do idoso 

Aula prática,  
Aula expositiva, 
Simulação  

OSCE, MiniCEx, 
Questões 
Abertas, QME  

Políticas 
públicas para a 
pessoa idosa 

Conhecer a política nacional de saúde 
da pessoa idosa 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,         
Vídeo, outro 

QME, 
Questões 
Abertas  

Conhecer a estrutura de funcionamento 
da Política de Atenção à Pessoa Idosa 

Aula expositiva, 
Aula prática, ABP, 
Mapa Conceitual, 

QME,  
Questões 
Abertas  
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Simulação, Outro  
Conhecer a evolução histórica da 
politica social do idoso e dos espaços 
públicos ocupados pela sociedade civil 
na luta pelos direitos dos idosos 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,            
Júri, Vídeo, Outro 

QME, Questões 
Abertas, 
Portfólio,  Outro 

Ética e bioética 
e espiritualidade 
do 
envelhecimento 

Diferenciar os principais conceitos em 
ética e bioética no envelhecimento 

Aula expositiva,  
Mapa Conceitual, 
Estudo de caso,           
ABE 

QME, Questões 
Abertas, OSCE, 
DOPS 

Abordar os aspectos éticos, bioéticos e 
legais referentes a terminalidade da vida 

Aula expositiva, 
ABE Simulação,  
Estudo de caso, 
Júri,  Dramatização 

Questões 
Abertas, OSCE, 
QME  
 

Refletir sobre as questões do 
envelhecimento, saúde, espiritualidade 
e terminalidade  

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABP, ABE, Júri, 
Vídeo, 
Dramatização  

Questões 
Abertas,  
OSCE,  
Portfólio,  DOPS  

Promoção de 
saúde e    
prevenção de 
doenças 

Identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas 
em idosos 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,          
Aula prática, ABP          
ABE, Simulação 

QME, Questões 
Abertas OSCE  
 

Realizar rastreio de doenças crônicas 
em idosos 

Aula prática, Aula 
expositiva, Estudo 
de caso, ABP 

OSCE, 
Questões 
Abertas,  QME, 
MiniCEx  

Comprometi- 
mento Cognitivo 
Leve, Doença 
de Alzheimer, 
Demência  
Vascular e       
outras     
Demências 

Realizar anamnese cognitiva, aplicar 
teste básicos de avaliação cognitiva e 
interpreta-los 

Aula prática, Aula 
expositiva, Outros  

OSCE, MiniCEx, 
Questões 
Abertas, DOPS  

Determinar quando um paciente idoso 
tem capacidade suficiente para fornecer 
sua história clínica com acurácia, tomar 
decisões e participar do 
desenvolvimento do seu plano de 
cuidados 

Aula prática, Aula 
Expositiva, Estudo 
de caso, ABP  

OSCE, 
Questões 
Abertas, 
MiniCEx, 
Portfólio, Outros 

Conhecer as alterações da senescência 
do SNC que geram impacto sobre a 
cognição e analisar as queixas 
cognitivas a fim de discernir entre 
senescência ou disfunção cognitiva 
patológica 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABE, ABP  

QME, Questões 
Abertas, OSCE  

Proceder a investigação laboratorial e 
por imagem, das queixas cognitivas, a 
fim de descartar situações com algum 
potencial de reversibilidade e realizar o 
diagnósticos diferencial entre as 
demências 

Aula expositiva,   
Aula prática,  
Estudo de caso  

OSCE, 
Questões 
Abertas, QME,  
MiniCEx  

Conhecer, Diagnosticar e tratar as 
principais demências que acometem 
idosos 

Aula expositiva, 
Aula prática,  
Estudo de caso, 
ABE, Simulação  

Questões 
Abertas, OSCE, 
QME, MiniCEx  

Delirium 

Compreender a gravidade do delirium e 
seu impacto prognóstico na vida do 
idoso, de forma a compreender a 
necessidade de intervenção em caráter 
de urgência 

Aula prática,  
Aula expositiva, 
Estudo de caso,  
ABE, Simulação  

Questões 
Abertas, OSCE, 
MiniCEx  
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Implementar tratamento especifico para 
a condição clínica geradora do delirium 
e tratamento para as alterações 
comportamentais ligadas ao deliriam. 

Aula prática,  
Estudo de caso,           
Aula expositiva,  
ABE Simulação 

Questões 
Abertas, OSCE, 
MiniCEx 

Implementar medidas não 
farmacológicas para prevenção e 
tratamento do delirium 

Aula prática, Aula 
expositiva, Estudo 
de caso, ABE, 
Simulação, Vídeo  

OSCE, 
Questões 
Abertas, QME,  
MiniCEx, 360o  

Depressão 

Conhecer as peculiaridades da 
depressão do paciente idoso 

Aula expositiva, 
Aula prática,  
Estudo de caso, 
ABP, ABE 
Simulação  

OSCE, QME 
Questões 
Abertas, 
MiniCEx, 360o  

avaliar e tratar um paciente idoso em 
depressão 

Aula prática, Aula 
expositiva, Estudo 
de caso, ABP, 
ABE, Simulação  

OSCE, QME, 
MiniCEx, 360o 

Iatrogenia 

Definir Iatrogenia, cascata iatrogênica e 
polifarmácia e reconhecer diferentes 
tipos de iatrogenia 

Estudo de caso,          
Aula Prática, Aula 
expositiva, ABE, 
Mapa Conceitual 

Questões 
Abertas,  QME, 
OSCE 

Aplicar os princípios da prescrição 
segura para idosos 

Aula Prática,  
Estudo de caso,  
Aula expositiva, 
ABE 

OSCE,  
Questões 
Abertas, 
MiniCEx, QME 

Analisar criticamente a prescrição de 
medicamentos para idosos e 
reconhecer iatrogenias farmacológicas, 
à luz dos critérios de Beers em sua 
versão mais atualizada 

Aula Prática,  
Estudo de caso,           
ABE, Aula 
expositiva 

OSCE, 
Questões 
Abertas, QME, 
MiniCEx, 
Portfólio 

Identificar iatrogenia medicamentosa, 
formas de prevenção e resolução 

Aula Prática,  
Estudo de caso,  
Aula expositiva, 
ABP, ABE 

OSCE,  
Questões 
Abertas, QME, 
MiniCEx  

Compreender o conceito de Prevenção 
Quaternária e sua importância na 
prevenção do excessivo 
intervencionismo diagnóstico e 
terapêutico 

Aula expositiva 
Estudo de caso           
ABP, Mapa 
Conceitual, 
Simulação  

QME, OSCE, 
360o  

Incontinência  
urinária 

Conhecer os aspectos da senescência 
geradores de IU em idosos, 
compreender o caráter etiológico 
multifatorial da IU neste faixa etária e o 
impacto sobre a vida e saúde do 
paciente idoso 

Aula expositiva, 
Aula prática, ABP, 
Simulação, ABE  

QME,  
Questões 
Abertas 
MiniCEx, OSCE  

Realizar anamnese apropriada, discernir 
entre os tipos de IU e orientar 
tratamento farmacológico e não 
farmacológico para a Incontinência 
enquanto síndrome Geriátrica 

Aula Prática,  
Estudo de caso,          
Aula expositiva,  
ABP, ABE 

OSCE, MiniCEx, 
Questões 
Abertas, 360o, 
QME  

Quedas 

Abordar paciente que apresenta 
distúrbios do equilíbrio da marcha e 
sofre quedas. 

Aula Prática, Aula 
expositiva Estudo 
de caso, ABP, 
ABE, Simulação 

OSCE, MiniCEx, 
Questões 
Abertas  

Proceder rastreio rotineiro de quedas, 
avaliar equilíbrio e marcha, avaliar 
condições predisponentes e 

Aula Prática, Mapa 
Conceitual, Aula 
expositiva, Estudo 

OSCE, 
Questões 
Abertas, 
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precipitantes e implementar intervenção 
direcionada de forma a diminuir o risco 
de quedas. 

de caso, ABP  MiniCEx  360o, 
QME  

Síndrome do 
Imobilismo 

Conhecer a síndrome da imobilização 
discernindo do estado de imobilização, 
seus fatores de risco e suas 
consequências para o idoso 

Aula expositiva, 
Aula Prática, Mapa 
Conceitual, Estudo 
de caso, ABP  

QME, Questões 
Abertas, 
MiniCEx   OSCE  

Conduzir um exame vigilante das áreas 
de pele com alto risco para lesões por 
pressão, descrever e classificar as 
lesões existentes e orientar cuidadores 
sobre estratégia de prevenção de tais 
lesões 

Aula Prática, Aula 
expositiva, Estudo 
de caso, Simulação 

MiniCEx, 
OSCE, 
Questões 
Abertas, QME  

Elaborar estratégias de prevenção e 
tratamento da síndrome do imobilismo, 
com ênfase no trabalho interdisciplinar 

Aula Prática,  
Aula expositiva, 
Simulação, ABP, 
Estudo de caso         

Questões 
Abertas, QME, 
OSCE,  MiniCEx 
Portfólio  

Fragilidade 

Compreender o conceito de SÍNDROME 
DA FRAGILIDADE e a necessidade de 
sua detecção precoce em função do 
impacto desta  síndrome sobre a 
vulnerabilidade e a funcionalidade do 
indivíduo idoso.  

Aula expositiva, 
Estudo de caso,          
Aula prática,  ABE, 
Mapa Conceitual  

QME, 
Questões 
Abertas 
 

Realizar diagnóstico, tratamento e 
prevenção da Síndrome da Fragilidade 

Estudo de caso,           
Aula expositiva, 
Aula prática, ABE  

OSCE, 
Questões 
Abertas, QME  

Multimorbidade 

Compreender o conceito de 
multimorbidade e o impacto desta sobre 
a geração de apresentações atípicas e 
desfechos desfavoráveis 

Aula expositiva, 
Estudo de caso, 
Aula prática, ABP, 
Simulação 

QME, 
Questões 
Abertas, OSCE  

Compreender a importância do 
tratamento não fragmentado das 
multimorbidades. 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
Simulação, Vídeo 

QME Questões 
Abertas 
MiniCEx OSCE 
Portfólio  

Cuidados 
paliativos 

Conhecer as principais definições de 
cuidados paliativos 

Aula expositiva,  
Estudo de caso,          
ABP, ABE  

Questões 
Abertas, QME, 
OSCE  

Indicar pacientes para cuidados 
paliativos 

Aula expositiva, 
Simulação, Aula 
prática, Estudo de 
caso, ABP  

Questões 
Abertas,  QME, 
OSCE  

Compreender o testamento vital e suas 
implicações na prática clínica 

Aula expositiva 
Simulação,  
Estudo de caso, 
ABE, Júri, Vídeo  

OSCE, 
Questões 
Abertas QME 
Portfólio 

Aplicar protocolo SPIKE para dar má 
notícia 

Simulação, 
Dramatização,  
Aula prática,  
Aula expositiva  

OSCE, 
Questões 
Abertas 360o 

Identificar as necessidades 
psicológicas, sociais e espirituais de 
paciente com doenças avançadas e de 
seus familiares e relacionar as 
necessidades encontradas com os 
membros da equipe multidisciplinar 
apropriados. 

Aula prática, 
Simulação, Aula, 
expositiva ABP,       
Estudo de caso  

Questões 
Abertas, QME, 
OSCE,  
MiniCEx, DOPS, 
Portfólio 

Conhecer a bioética e  legislação em Aula expositiva, QME, Questões 
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cuidados paliativos ABP, Estudo de 
caso  

Abertas, DOPS 

Avaliar e manejar a dor e outros 
sintomas prevalentes em pacientes 
terminais 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABE, ABE, 
Simulação, 
Dramatização  

OSCE,  
Questões 
Abertas  

Cuidados 
Hospitalares 

Abordar os principais problemas 
relacionados à hospitalização dos 
idosos. 

Aula prática, Aula 
expositiva, ABP, 
Estudo de caso  

Questões 
Abertas, QME  

Conhecer as indicações de internação 
de pacientes idosos em Unidade de 
Terapia Intensiva. 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,  
Aula prática, ABP 

QME, Questões 
Abertas, OSCE  

Identificar potenciais riscos da 
hospitalização de idosos (incluindo 
imobilidade, delirium, efeitos adversos 
de medicamentos, desnutrição, ulcera 
por pressão, procedimentos, peri e pós 
operatórios, infecções hospitalares) e 
identificar estratégias potenciais de 
prevenção. 

Aula prática,  
Aula expositiva 
Estudo de caso,  
ABP 

Questões 
Abertas,  QME, 
OSCE  

Explicar os riscos, indicações, 
alternativas e contraindicações para o 
uso da contenção física e química em 
pacientes idosos. 

Aula prática, ABP, 
Mapa Conceitual, 
Aula expositiva, 
Estudo de caso  

OSCE Questões 
Abertas QME  

Identificar os riscos potenciais da 
hospitalização em idosos e estratégias 
de prevenção. 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso,          
ABP, Simulação  

Questões 
Abertas, OSCE  

Cuidados no 
processo de 
desospitalização 

Programar alta hospitalar de idosos e 
realizar os cuidados de transição. 

Aula prática,  
Estudo de caso,          
ABP, Aula 
expositiva  
 

Questões 
Abertas, OSCE, 
QME, 360o  
 

Comunicar os pontos chaves de um 
plano alta seguro (entre eles: lista de 
medicamentos detalhada e plano para 
seguimento) incluindo uma comparação 
dos potenciais locais de estadia no pós 
alta hospitalar. 

Aula prática, ABP 
Simulação,  Estudo 
de caso, ABE, Aula 
expositiva 

OSCE, 
Questões 
Abertas,  
MiniCEx  

Redes de     
suporte social/ 
Instituição de  
Longa  
Permanência  
Para Idosos 

Compreender o conceito de suporte 
social 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,          
Aula prática, ABP  

QME,  
Questões 
Abertas  

Analisar a construção e experiência da 
função do cuidador de idosos 

Aula expositiva, 
Aula prática,  
Estudo de caso,           
ABP, Simulação  

Questões 
Abertas, OSCE, 
QME,     360o, 
Portfólio  

Reconhecer os sistemas formais e 
informais de suporte social 
 

Aula expositiva,  
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABP 

QME,  
Questões 
Abertas 

Descrever vários níveis de recursos 
para o cuidado na comunidade e nas 
instituições de longa permanência e 
recursos de financiamentos do cuidado 
disponíveis na comunidade 

Aula expositiva, 
Aula prática,  
Estudo de caso,          
Mapa Conceitual, 
ABP, ABE, outro 

Questões 
Abertas,  
MiniCEx, QME, 
360o 
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Identificar os riscos que predispõem a 
institucionalização de idosos 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
Simulação, Mapa 
Conceitual  

QME,  
Questões 
Abertas   

Manejo de dor Diagnosticar e tratar adequadamente a 
dor em indivíduos idosos 

Aula expositiva , 
Aula prática, 
Estudo de caso  

OSCE, QME, 
MiniCEx  

Interdisciplina- 
ridade 

Desenvolver o trabalho em equipe e 
criar um ambiente propício para a 
participação interprofissional, 
destacando o valor de cada profissional 
no atendimento ao paciente 

Aula prática,  
Aula expositiva, 
Simulação,   
Estudo de caso  

MiniCEx, 
OSCE, 
Questões 
Abertas, 360o, 
Portfólio  

Discutir a dinâmica da 
interdisciplinaridade e executar tarefas 
com equipe interdisciplinar 
 

Aula Prática, 
Simulação, Aula 
expositiva,  Estudo 
de caso, ABP  

OSCE, MiniCEx, 
Portfólio, 
Questões 
Abertas, QME  

Comorbidades   
e Metas 
diferenciadas   
no controle das 
comorbidades  
em idosos 

Abordar e tratar paciente com 
desidratação, 
pneumonia, infecção do trato urinário e 
síndrome coronária. 

Aula prática, ABP, 
Aula expositiva, 
Estudo de caso, 
Simulação  

OSCE,  QME,  
Questões 
Abertas, 
MiniCEx  
 

Realizar avaliação e manuseio das 
principais doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e subclínico no 
idoso, osteoporose, depressão e 
demência, a luz de um julgamento 
amplo baseado no status funcional e na 
perspectiva de sobrevida. 

Aula prática, 
Aula expositiva,  
ABP  

QME, MiniCEx,  
OSCE, 360o,  
Questões 
Abertas  

Realizar avaliação e manuseio das 
principais doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e subclínico no 
idoso 

Aula prática,  
Aula expositiva,  
Estudo de caso, 
ABP  

OSCE, 
Questões 
Abertas, QME  

Realizar diagnóstico diferencial baseado 
na apresentação atípica das doenças 
nos idosos  

Aula Prática, 
Estudo de caso, 
ABE, Aula 
expositiva, 
Simulação, 
Dramatização  

OSCE, 
Questões 
Abertas, 
MiniCEx, 360o, 
QME  

Diagnosticar e tratar adequadamente a 
Tontura em indivíduos idosos 

Aula prática, 
Estudo de caso, 
Aula expositiva, 
Mapa Conceitual, 
Vídeo  

OSCE, QME, 
MiniCEx  
 

ABP – Aprendizado Baseado em Problema (PBL); ABE – Aprendizado Baseado em Equipe (TBL); MC – Mapa 
Conceitual; QME – Questões de Múltipla Escolha; SPIKES – “setting up, perception, invitation, knowledge, 
emotions”. Em negrito: metodologia(s) de ensino/aprendizagem mais votada(s) 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
 

A participação no Mestrado Profissional no Ensino da Saúde foi capaz de 

despertar em mim uma visão muito mais ampla da docência. Pude compreender 

melhor o meu papel como promotora da busca pelo conhecimento e não como 

“fornecedora” do conhecimento de forma passiva. Pude aprender na prática e já 

aplicar ou aperfeiçoar as metodologias de ensino e aprendizagem e as metodologias 

de avaliação. Pude também percorrer o caminho da pesquisa em seus aspectos 

qualitativos e quantitativos e na escrita de artigo científico. A pesquisa sempre foi 

minha maior limitação como docente e talvez, por isso, este tenha sido pra mim o 

maior desafio e, portanto, meu maior aprendizado.  

O trabalho de construção da matriz, desde suas etapas inicias, promoveu, em 

mim e em nosso grupo de docentes geriatras, uma ampla reflexão sobre o atual 

modelo de ensino da geriatria e gerontologia no curso de Medicina da UFRN. 

Reconhecemos que a construção da matriz de competência possibilitará aprimorar o 

ensino dessa área, planejando uma estratégia de inserção gradativa da aquisição de 

competências, ao longo do curso, tentando envolver demais docentes e 

componentes curriculares a fins. Desta forma possivelmente formaremos médicos 

generalistas mais competentes para a atenção a saúde integral do paciente idoso. 

Por fim, pretendemos apresentar ao Núcleo Docente Estruturante os 

resultados encontrados visando colaborar com o crescimento do ensino da Geriatria 

e Gerontologia no currículo vigente ou mesmo em currículos futuros do curso de 

Medicina da UFRN, bem como aos docentes e preceptores que atuam no 

ensino/assistência de indivíduos idosos visando fortalecer a interdisciplinaridade 

voltada à saúde do idoso na instituição. Para tanto, elaboramos um guia educacional 

no qual aspectos essenciais desta pesquisa são apresentados, incluindo a versão 

final da matriz a ser implantada para o ensino da geriatria e gerontologia no curso de 

Medicina da UFRN (apêndice 08). 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1  

Instrumento orientador para Análise Documental 
 

INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA A ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Componente curricular: c Obrigatóro c Optativo 

 

Componente curricular Item de análise Descrição 

 Objetivos do componente  

 Estrutura curricular 

(Atividades de ensino, pesquisa, 
extensão, %atividades teóricas, % 
Práticas, atividades científicas) 

 

 Cenários de prática  

 Corpo docente/preceptores 
(titulação, produção científica) 

 

 Sistema de avaliação  
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APÊNDICE 2 

Questionário online enviado para docentes ativos do curso de Medicina: 
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APÊNDICE 3   

Versão inicial da matriz de competência em Geriatria e Gerontologia 
 

 

 A versão inicial da matriz de competências em geriatria e gerontologia pode 

ser acessada pelo link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/1RqHvsoa-
HyMNu8bix_KswHjDb1igqEJCM3XF1uElPS0/edit?usp=drive_web 
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APÊNDICE 4 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Matriz de Competências para o 
Ensino de Geriatria e Gerontologia no Curso de Medicina da UFRN que tem como 
pesquisadora a professora Betina Barbiero Saad Formiga e pesquisadora responsável 
Dra.Rosiane Zuza Diniz. Esta pesquisa pretende criar a matriz de competências para o 
ensino da geriatria no curso de medicina da UFRN, bem como criar a matriz de competência 
do componente curricular Geriatria II.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de reconhecer em quais 
componentes curriculares existe o ensino de algum assunto na área de geriatria e 
gerontologia e, posteriormente, construir a matriz de competências que definirá os 
conteúdos mínimos relevantes de geriatria para a formação do médico generalista.  

Sua participação é voluntária e caso o (a) Sr (a) decida colaborar, isto se dará 
através de contribuição para a construção da Matriz de Competências necessárias ao 
graduando de medicina respondendo um questionário semiestruturado on line e, para 
alguns, participando de oficina realizada em dia útil, quando será convidado a refletir sobre o 
ensino da geriatria na graduação, indicando os temas em geriatria mais pertinentes para a 
melhor formação do médico generalista.  

Durante sua participação na pesquisa o risco inerente é a possibilidade de algum 
cansaço durante a ato de responder os questionários on line. Também poderá haver certo 
constrangimento durante o processo de reflexão, caso identifique alguma fragilidade 
individual e/ou coletiva no processo de formação. 

Tais inconvenientes serão minimizados com a construção de um questionário 
semiestruturado curto e pela condução da oficina utilizando métodos ativos, nos quais as 
vivências dos participantes são valorizadas.  

Como benefício, o (a) Sr (a) estará contribuindo para tornar a formação do 
profissional médico cada vez mais de excelência e adequada às necessidades da prática 
atual, além de aperfeiçoar sua prática profissional como professor. A elaboração da matriz 
de competência poderá facilitar o ensino de graduação e pós- graduação, minimizando o 
trabalho de toda equipe envolvida nesse processo.  

1/3 

_____________________________________________________________________ 

Rubrica do participante/responsável legal Rubrica do Pesquisador 
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Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 
você terá direito a assistência gratuita que será prestada por Dra Betina Barbiero Saad 
Formiga e Dra Rosiane Zuza Diniz, no Hospital Universitário Onofre Lopes.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
Dra Betina Barbiero Saad Formiga no telefone 987293072 
(betinabarbierosaad@hotmail.com) ou Dra. Rosiane Viana Zuza Diniz, celular 84- 
994033965, e-mail: rosianediniz@ufrnet.br  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 
que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 
em local seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 
assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 
será indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342- 
5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – 
Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 
pesquisador Dra Betina Barbiero Saad Formiga.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 
coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 
trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 
pesquisa MATRIZ DE COMPETÊNCIAS PARA O ENSINO DA GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA NO CURSO DE MEDICINA DA UFRN, e autorizo a divulgação das 
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 
nenhum dado possa me identificar.  

Natal, ____ de ________________ de 20_____  

_________________________________  

Nome do Participante da pesquisa  
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____________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

Declaração do pesquisador responsável  

Como pesquisador responsável pelo estudo MATRIZ DE COMPETÊNCIA PARA A 
GERIATRIA E GERONTOLOGIA DO CURSO DE MEDICINA DA UFRN, declaro que 
assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 
estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro 
ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 
normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 
CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

 

 

 

Natal, _____ de ________________ de 20_____.  

____________________________________________________  

Pesquisador (a) Responsável: Rosiane Viana Zuza Diniz.  

 

Impressão datiloscópica do participante  
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RESUMO 
 

O envelhecimento populacional e aumento da longevidade são fatores marcantes em todo o 

mundo. Em resposta a este desafio e ao impacto gerado nas questões da saúde, muitas das 

escolas de medicina de todo o mundo vem desenvolvendo alguma forma de programa de 

Educação Médica voltada para a Saúde do Idoso. O objetivo deste estudo foi construir uma 

proposta de matriz de competências para o ensino da Geriatria e Gerontologia para o curso 

de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trata-se de estudo 

exploratório, prospectivo que utilizou a Estratégia Delphi com um painel de 11 especialistas 

em Geriatria, docentes e tutores das Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do 

Norte. Foi considerado concordância entre os especialistas o percentual maior ou igual a 

50% para cada item da matriz, englobando os estratos “concordo” e “concordo totalmente”. 

A versão final da matriz foi alcançada em 2 rodadas, sendo composta por 78 itens. A 

construção desta matriz pretende tornar o ensino da geriatria mais integrado e por 

competências gradativas ao longo de todo o curso, com maior envolvimento interdisciplinar, 

sendo, provavelmente, mais capaz de formar médicos generalistas mais competentes para a 

atenção a saúde do idoso. 

Palavras chave: Competência clínica; Educação Baseada em Competências; Geriatria; 

Ensino.  
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ABSTRACT 

The aging population and its intrinsic increased-longevity are striking phenomena all around 

the world. In response to this challenge, specially concerning the health care of this 

population, countless medical schools throughout the world have been developing Medical 

Education programs in the topics of Geriatrics. The aim of this study was to produce a matrix 

of competencies for the teaching of Geriatrics and Gerontology in the Medical School of the 

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). It is an exploratory, prospective study 

developed using Delphi Strategy with 11 geriatricians, who are teachers or tutors at higher 

education institutions in Rio Grande do Norte. We considered consensus by 50% of agree + 

fully agree. As a final product, we achieved, after 2 rounds, a consensus for "UFRN Medical 

School Essential Geriatrics Competencies" presented in this article, totalizing 78 

competencies. Based on this, we intend to gradually insert Geriatrics teaching along the 

Medical School, preferably with multidisciplinary involvement. Implementing UFRN's own 

matrix will probably train more competent general practitioners in the care of elderly patients.  

 

Key words: Clinical Competencies; Competencies Based Education, Geriatrics; Medical 

Education 
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Introdução   

O envelhecimento populacional e o aumento da longevidade são um fator marcante 

em todo o mundo e um grande desafio para o Brasil1. Segundo dados Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios, em 2016, havia 29.566 milhões de idosos no Brasil, 

representado 14,4% do total da população2. Em resposta a este desafio do envelhecimento 

populacional e ao impacto gerado por tamanha demanda dos idosos sobre o sistema de 

saúde, fica evidente a necessidade de formar médicos generalistas competentes na atenção 

a saúde do idosos nos mais diversos níveis da rede de saúde. Segundo a Demografia 

Médica, feito pelo Conselho Federal de Medicina, há apenas 1.817 geriatras no país em 

2018, sendo que 60% estão na região sudeste3. Atualmente há um especialista para cada 

15,4 mil idosos, número muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), de um geriatra para cada mil idosos4. Isso evidencia o fato de que todo profissional 

médico precisa estar capacitado para o atendimento à pessoa idosa pois apenas uma 

pequena parcela de idosos será atendida por especialistas em geriatria.  

Desde os anos 90 observa-se um grande número de publicações internacionais 

demonstrando o crescente movimento do ensino em Geriatria nas escolas médicas5,6,7,8,9. 

No contexto nacional, a matriz do Revalida10, importante referência para o país, menciona 

diversas competências em Geriatria. A formação de qualidade para a assistência aos idosos 

também está subentendida nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)11 que determinam 

um perfil Generalista para o egresso. Com base nisto, em 2013 a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) publicou a Matriz de competências essenciais para a formação do 

médico generalista incluindo alguns assuntos referentes à geriatria12. Em 2014, foram 

apresentadas as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sobre 

conteúdos de Disciplinas / Módulos relacionados ao envelhecimento, nos cursos de 

medicina. Estas diretrizes são um marco no ensino da saúde do idoso no Brasil, pois 

representam a primeira publicação nacional a sugerir uma padronização de conteúdos e 

competências para a educação médica em Geriatria no Brasil13.  

Nos últimos anos, portanto, muitas das escolas de medicina de todo o mundo vem 

desenvolvendo alguma forma de programa de educação médica voltada para a medicina 

geriátrica. O curso de Medicina, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

atento a essa necessidade, oferta conteúdos em geriatria, em seu currículo desde 2006, 

atualmente distribuídos em 3 momentos do curso: Geriatria II (quinto período), Atenção 

Primária a Saúde do Idoso (sexto período) e Internatos de Clínica Médica e Medicina de 

Família.  
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Ao longo deste tempo, os conteúdos propostos foram escolhidos com base na 

literatura e na opinião dos especialistas docentes, porém sem qualquer integração com 

demais componentes curriculares do curso de Medicina. Além disso, as ações de ensino 

estão voltadas para os conteúdos e não para as competências, divergindo do que 

preconizam as DCNs11. Considerando-se, então, que a construção de uma matriz de 

competências sinaliza aquilo que é responsabilidade coletiva e expressa os consensos 

coletivos acerca do que é imprescindível e que nenhum estudante deverá deixar de saber 

ao se formar12, este estudo tem como objetivo identificar e analisar os conteúdos em 

geriatria e gerontologia ministrados no curso de Medicina da UFRN a partir da análise 

documental e percepção docente do curso, para elaboração da matriz de competência em 

Geriatria e Gerontologia para o mesmo. 

 

Métodos  

Trata-se de um estudo exploratório, de caráter prospectivo, descritivo e analítico, no 

período de março de 2018 a julho de 2019. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) sob parecer nº 2.484.400 (CAAE: 

80266117.8.0000.5292), obedecendo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

Para obtenção de consenso da matriz foi utilizada a Metodologia Delphi modificada, 

que permite, na primeira rodada, um formulário estruturado com perguntas quantitativas 

baseadas na literatura ou em pesquisas anteriores14,15,. Sendo o nível de concordância 

maior ou igual a 50%, englobando os estratos “concordo” e “concordo totalmente”, para 

aceitação do cada item que compõe a matriz. De forma semelhante, mais de 50% de 

discordância (discordo + discordo totalmente) para a exclusão do item da matriz16. 

Incialmente, foi elaborada uma proposta de matriz curricular em Geriatria e 

Gerontologia com base: 1) na análise documental (ementas e programas dos componentes 

curriculares do curso de Medicina da UFRN17, DCNs11 e Projeto Pedagógico do Curso – 

PPC18) 2) nas matrizes curriculares de medicina, Geriatria e Gerontologia disponíveis na 

literatura nacional e internacional; 3) na percepção docente sobre o ensino de conteúdos em 

Geriatria na UFRN (através de questionário semiestruturado on line enviado a todos os 

docentes ativos do curso de medicina). 

No presente estudo, a estratégia Delphi consistiu na elaboração de um questionário 

semiestruturado, enviado via e-mail para um painel de especialistas que aceitaram fazer 
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parte do projeto. Este grupo foi composto por todos os docentes ou tutores de Geriatria do 

Estado do Rio Grande do Norte, provenientes da UFRN, Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte 

(EMCM) e Universidade Potiguar (UNP). Não encontramos nenhum professor especialista 

em geriatria na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Todos foram 

mantidos em anonimato, garantindo a fidelidade ao método. Inicialmente, cada especialista 

avaliou a matriz, de forma individual, respondendo a uma escala de concordância (Likert) 

para cada competência proposta. No modelo enviado, os especialistas também opinaram 

sobre metodologias de ensino e avaliação e puderam sugerir novos itens a serem incluídos 

para uma nova apreciação dos demais especialistas.  

Por fim, o consenso final da matriz foi disponibilizado, via correio eletrônico, aos que 

compuseram o painel de especialistas. 

Os resultados são apresentados de forma descritiva. Todos os dados foram 

armazenados e tabulados em planilhas de Word, respeitando-se o anonimato dos geriatras 

participantes. Os percentuais de concordância para cada item da Matriz de Competência 

foram calculados e apresentados de forma descritiva, ressaltando a proporção de 

concordância para cada item da matriz. Aceitamos como consenso,  para permanência na 

matriz, mais de 50% de concordância (concordo + concordo totalmente) para cada item 

analisado, e para a exclusão, mais de 50% de discordância (discordo + discordo 

totalmente)16.  

 

Resultados e Discussão:  

A primeira versão da matriz foi entregue a um painel de especialistas em Geriatria, 

composto por 12 geriatras que representam todos os envolvidos no ensino da Geriatria no 

Estado do Rio Grande do Norte, perfazendo docentes ou tutores de três campi de 

universidades públicas e um campus de universidade privada. Isto caracteriza um fato 

inédito e torna a Matriz elaborada uma proposta estadual e não só para o curso de medicina 

da UFRN - campus Natal. Este número de painelistas  representa 100% dos especialistas e 

geriatria em atuação docente e/ou de preceptoria no Estado confere importante fortaleza do 

método Delphi, uma vez que há melhor confiabilidade dos resultados quanto maior o 

número de especialistas envolvidos no consenso. Ademais, não sendo um grande número 

de participantes, há menor prejuízo ou dificuldade para o detalhamento da análise dos 

dados, e na percepção das diversas opiniões que serão levantadas durante o processo15.  
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A primeira rodada da estratégia Delphi teve duração de 15 dias. Dentre os  12 

painelistas, apenas um não devolveu suas respostas dentro do prazo, apesar do reenvio e 

de vários apelos do pesquisador, demonstrando uma taxa de resposta de 91,66% nesta 

primeira rodada, superior ao descrito na literatura, que menciona que a taxa de respostas na 

primeira rodada costuma estar entre 20 e 50%14,15. Acreditamos que a alta taxa de respostas 

se deu em função da boa relação desenvolvida entre pesquisador e respondentes, mas 

principalmente, pela relevância do tema na visão dos profissionais envolvidos no ensino 

médico para a graduação.  

Dos respondentes, sete declararam ter vínculo de professor e quatro declaram ser 

preceptor não professor. A idade variou entre 32 e 40 anos, sendo seis do gênero feminino e 

cinco do gênero masculino. O tempo de atuação na preceptoria em geriatria está 

demonstrado na figura abaixo: 

 

 

Figura 04: Tempo de atuação na Preceptoria de Geriatria. FONTE: própria do autor. Natal/RN. 2019. 

 

Já na primeira rodada, foi alcançada concordância superior a 50% em todos os 

conteúdos e competências propostos nesta matriz. A taxa de concordância foi bastante alta, 

com mais da metade das competências propostas alcançando 100% de concordância. Estes 

resultados mostram uma opinião bastante coesa do grupo de geriatras envolvido no ensino 

da geriatria no estado 

A segunda rodada foi necessária para a inclusão de alguns novos itens sugeridos 

pelos respondentes. Esta foi respondida por dez dos 11 especialistas participantes da 

primeira rodada, caracterizando uma taxa de resposta de 90,9%, também bastante superior 
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ao referido pela literatura – 20 a 30% na segunda rodada14. Nesta segunda rodada foi 

alcançado consenso em todos os novos itens. O fechamento do consenso nesta segunda 

rodada corrobora com literatura que afirma serem necessárias pelo menos duas rodadas 

para caracterizar o processo Delphi, sendo raros os exemplos de estudos com mias de três 

rodadas de questionários14. Além disso o tempo total de resposta das duas rodadas foi de 

30 dias, demonstrando grande colaboração dos participantes e rapidez no processo quando 

comparado a outros estudos que utilizam esse método, os quais indicam um prazo usual 

para a aplicação completa  de quatro meses a um ano dependendo da complexidade do 

tema14. 

Como já esperado, as estratégias de ensino-aprendizagem mais sugeridas pelos 

especialistas foram aulas práticas e aulas expositivas, demonstrando a forma tradicional de 

ensino ainda existente nos curso de medicinas do Estado. Vários especialistas também 

sugeriram algumas metodologias ativas demonstrando a crescente inserção destes novos 

modelos de ensino em nosso meio, conforme estudo recente que mostrou que 60 (77,9%) 

das 77 instituições que oferecem o curso de medicina na região nordeste do Brasil  seguem 

algum tipo de metodologia ativa19. 

Muitos dos especialistas demonstraram não conhecer ou não dominar várias das 

metodologias ativas de ensino e avaliação questionadas. Nas metodologias avaliativas, 

também observamos que os métodos tradicionais são escolhas bastante frequentes (provas 

com questões abertas e múltipla escolha), mas já surgem muitas sugestões de avaliações 

no formato de OSCE e Mini-Cex, especialmente na avaliação de habilidades práticas.  

 Esta é uma realidade nacional: no ensino universitário, persiste o caráter 

informativo, com transmissão rápida de conhecimento e centrada na figura do professor, 

cabendo ao aluno o papel de receptor das informações veiculadas nas diferentes disciplinas. 

Diante dessa realidade, é preciso em novas estratégias de desenvolvimento docente a fim 

de que os professores sejam capacitados, de forma continuada, para que aprendam a 

ensinar e avaliar de modo diferente de como foram ensinados20.  

Após o consenso, a versão final da matriz (quadro 1) foi apresentada, via correio 

eletrônico,  aos geriatras que compuseram o painel de especialistas.  
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Quadro 01. Consenso final da matriz de competência pra o ensino da Geriatria e Gerontologia da 
UFRN 

Conteúdos Competências Metodologias de 
ensino 

Metodologias de 
avaliação 

Conceitos em 
Geriatria e 
Gerontologia  

Conhecer os termos e conceitos básicos 
utilizados no Estudo do envelhecimento 
(Ex: funcionalidade, autonomia, 
independência, senilidade, 
senescência...) 

Aula expositiva 
Dramatização 
ABE, Mapa 
Conceitual  

QME, Questões 
Abertas 

Compreender o conceito de síndrome 
geriátrica, identificá-las e reconhecer a 
suas principais consequências 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABP, Simulação 

Questões 
Abertas, QME, 
OSCE, MiniCEx  

Epidemiologia 
do 
envelhecimento 

Compreender a epidemiologia do 
envelhecimento que ocorre no Brasil e 
no mundo 

Aula expositiva, 
Vídeo  

QME, Questões 
Abertas  

Compreender o processo do 
envelhecimento que ocorre no Brasil e 
no mundo 

Aula expositiva, 
Vídeo, Mapa 
Conceitual   

QME, Questões 
Abertas, Portfólio 

Biologia do 
envelhecimento 
(Senescência) 

Conhecer o conceito de reserva 
funcional do idoso e importância no 
desencadeamento de doenças. 

Aula expositiva, 
Aula Prática,  
Estudo de caso, 
Dramatização  

QME, Questões 
Abertas, 360o 

Identificar pelo menos 3 alterações 
funcionais em cada sistema e seu 
impacto na reserva funcional do idoso 

Aula Prática, 
Estudo de caso, 
Aula expositiva,  
ABE 

OSCE, Questões 
Abertas, QME, 
MiniCEx  

Conhecer o ciclo sono vigília do idoso e 
as diferenças para outras faixas etárias. 

Aula expositiva 
Estudo de caso, 
Aula prática, ABP 

Questões 
Abertas, QME, 
MiniCEx, OSCE  

Compreender a ineficácia das terapias 
antienvelhecimento 

Aula expositiva, 
ABP, Simulação  

QME, Questões 
Abertas, OSCE  

Semiologia 
Geriátrica 

Identificar as principais modificações 
anatômicas, funcionais e psicológicas 
que ocorrem com o envelhecimento 
humano e correlacionar com a 
dificuldade de avaliação do individuo 
idoso 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,  
Aula Prática, 
ABP, Simulação, 
Dramatização  

QME,  Questões 
Abertas,  MiniCEx 
OSCE, Outros 

Aplicar as técnicas de comunicação 
verbal junto ao paciente idoso 

Aula Prática,  
Aula expositiva, 
Simulação,  
Estudo de caso, 
Mapa Conceitual  

OSCE, MiniCEx  

Realizar anamnese do paciente idoso 
reconhecendo suas peculiaridades 

Aula Prática, 
Aula expositiva, 
Estudo de caso  

MiniCEx, OSCE 

Executar o exame físico do paciente 
idoso conhecendo as suas 
peculiaridades 

Aula Prática,  
Aula expositiva,  
Estudo de caso  

MiniCEx, OSCE  
QME 

Estruturar discurso de acordo com o 
nível de entendimento de cada paciente 
e familiar, falando de forma clara e 
simples sobre diagnóstico, prognóstico 

Aula prática, 
Aula Expositiva, 
Estudo de caso, 
Simulação 

OSCE, MiniCEx, 
360o Portfólio  
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e seguimento clínico 

Avaliação 
Geriátrica       
Ampla  

Compreender a avaliação Geriátrica 
ampla e sua importância na avaliação 
multidimensional do idoso 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
Simulação  

QME, OSCE,  
Questões Abertas  

Realizar avaliação nutricional básica no 
idoso 

Aula prática, 
Simulação,  
Aula expositiva  

OSCE, QME, 
MiniCEx, 
Questões Abertas  

Aplicar e interpretar escalas e testes 
utilizados para triagem e avaliação 
funcional básica do idoso 

Aula Prática, 
Simulação,  
Aula expositiva  

OSCE, MiniCEx, 
Questões 
Abertas,  QME  

aplicar e interpretar escalas e testes 
utilizados para triagem e avaliação 
cognitiva básica do idoso 

Aula prática,  
Aula expositiva, 
Simulação  

OSCE, MiniCEx, 
Questões 
Abertas, QME  

Políticas 
públicas para a 
pessoa idosa 

Conhecer a política nacional de saúde 
da pessoa idosa 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,         
Vídeo, outro 

QME, 
Questões Abertas  

Conhecer a estrutura de funcionamento 
da Política de Atenção à Pessoa Idosa 

Aula expositiva, 
Aula prática, ABP, 
Mapa Conceitual, 
Simulação, Outro  

QME,  
Questões Abertas  

Conhecer a evolução histórica da 
politica social do idoso e dos espaços 
públicos ocupados pela sociedade civil 
na luta pelos direitos dos idosos 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,            
Júri, Vídeo, Outro 

QME, Questões 
Abertas, Portfólio,  
Outro 

Ética e bioética 
e espiritualidade 
do 
envelhecimento 

Diferenciar os principais conceitos em 
ética e bioética no envelhecimento 

Aula expositiva,  
Mapa Conceitual, 
Estudo de caso,           
ABE 

QME, Questões 
Abertas, OSCE, 
DOPS 

Abordar os aspectos éticos, bioéticos e 
legais referentes a terminalidade da vida 

Aula expositiva, 
ABE Simulação,  
Estudo de caso, 
Júri, 
Dramatização 

Questões 
Abertas, OSCE, 
QME  
 

Refletir sobre as questões do 
envelhecimento, saúde, espiritualidade 
e terminalidade  

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABP, ABE, Júri, 
Vídeo, 
Dramatização  

Questões 
Abertas,  OSCE,  
Portfólio,  DOPS  

Promoção de 
saúde e    
prevenção de 
doenças 

Identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas 
em idosos 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,          
Aula prática, ABP          
ABE, Simulação 

QME, Questões 
Abertas OSCE  
 

Realizar rastreio de doenças crônicas 
em idosos 

Aula prática, 
Aula expositiva, 
Estudo de caso, 
ABP 

OSCE, Questões 
Abertas,  QME, 
MiniCEx  

Comprometi- 
mento Cognitivo 
Leve, Doença 
de Alzheimer, 
Demência  
Vascular e       
outras     
Demências 

Realizar anamnese cognitiva, aplicar 
teste básicos de avaliação cognitiva e 
interpreta-los 

Aula prática, 
Aula expositiva, 
Outros  

OSCE, MiniCEx, 
Questões 
Abertas, DOPS  

Determinar quando um paciente idoso 
tem capacidade suficiente para fornecer 
sua história clínica com acurácia, tomar 
decisões e participar do 
desenvolvimento do seu plano de 
cuidados 

Aula prática, 
Aula Expositiva, 
Estudo de caso, 
ABP  

OSCE, Questões 
Abertas, MiniCEx, 
Portfólio, Outros 



66 
 

 
 

Conhecer as alterações da senescência 
do SNC que geram impacto sobre a 
cognição e analisar as queixas 
cognitivas a fim de discernir entre 
senescência ou disfunção cognitiva 
patológica 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABE, ABP  

QME, Questões 
Abertas, OSCE  

Proceder a investigação laboratorial e 
por imagem, das queixas cognitivas, a 
fim de descartar situações com algum 
potencial de reversibilidade e realizar o 
diagnósticos diferencial entre as 
demências 

Aula expositiva,   
Aula prática,  
Estudo de caso  

OSCE, Questões 
Abertas, QME,  
MiniCEx  

Conhecer, Diagnosticar e tratar as 
principais demências que acometem 
idosos 

Aula expositiva, 
Aula prática,  
Estudo de caso, 
ABE, Simulação  

Questões 
Abertas, OSCE, 
QME, MiniCEx  

Delirium 

Compreender a gravidade do delirium e 
seu impacto prognóstico na vida do 
idoso, de forma a compreender a 
necessidade de intervenção em caráter 
de urgência 

Aula prática,  
Aula expositiva, 
Estudo de caso,  
ABE, Simulação  

Questões 
Abertas, OSCE, 
MiniCEx  

Implementar tratamento especifico para 
a condição clínica geradora do delirium 
e tratamento para as alterações 
comportamentais ligadas ao deliriam. 

Aula prática,  
Estudo de caso,           
Aula expositiva,  
ABE Simulação 

Questões 
Abertas, OSCE, 
MiniCEx 

Implementar medidas não 
farmacológicas para prevenção e 
tratamento do delirium 

Aula prática, 
Aula expositiva, 
Estudo de caso, 
ABE, Simulação, 
Vídeo  

OSCE, Questões 
Abertas, QME,  
MiniCEx, 360o  

Depressão 

Conhecer as peculiaridades da 
depressão do paciente idoso 

Aula expositiva, 
Aula prática,  
Estudo de caso, 
ABP, ABE 
Simulação  

OSCE, QME 
Questões 
Abertas, MiniCEx, 
360o  

Avaliar e tratar um paciente idoso em 
depressão 

Aula prática, 
Aula expositiva, 
Estudo de caso, 
ABP, ABE, 
Simulação  

OSCE, QME, 
MiniCEx, 360o 

Iatrogenia 

Definir Iatrogenia, cascata iatrogênica e 
polifarmácia e reconhecer diferentes 
tipos de iatrogenia 

Estudo de caso,          
Aula Prática, Aula 
expositiva, ABE, 
Mapa Conceitual 

Questões 
Abertas,  QME, 
OSCE 

Aplicar os princípios da prescrição 
segura para idosos 

Aula Prática,  
Estudo de caso,  
Aula expositiva, 
ABE 

OSCE,  
Questões 
Abertas, MiniCEx, 
QME 

Analisar criticamente a prescrição de 
medicamentos para idosos e 
reconhecer iatrogenias farmacológicas, 
à luz dos critérios de Beers em sua 
versão mais atualizada 

Aula Prática,  
Estudo de caso,           
ABE, Aula 
expositiva 

OSCE, Questões 
Abertas, QME, 
MiniCEx, Portfólio 

Identificar iatrogenia medicamentosa, 
formas de prevenção e resolução 

Aula Prática,  
Estudo de caso,  
Aula expositiva, 
ABP, ABE 

OSCE,  
Questões 
Abertas, QME, 
MiniCEx  
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Compreender o conceito de Prevenção 
Quaternária e sua importância na 
prevenção do excessivo 
intervencionismo diagnóstico e 
terapêutico 

Aula expositiva 
Estudo de caso           
ABP, Mapa 
Conceitual, 
Simulação  

QME, OSCE, 
360o  

Incontinência  
urinária 

Conhecer os aspectos da senescência 
geradores de IU em idosos, 
compreender o caráter etiológico 
multifatorial da IU neste faixa etária e o 
impacto sobre a vida e saúde do 
paciente idoso 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
ABP, ABE 
Simulação,  

QME,  
Questões Abertas 
MiniCEx, OSCE  

Realizar anamnese apropriada, discernir 
entre os tipos de IU e orientar 
tratamento farmacológico e não 
farmacológico para a Incontinência 
enquanto síndrome Geriátrica 

Aula Prática,  
Estudo de caso,          
Aula expositiva,  
ABP, ABE 

OSCE, MiniCEx, 
Questões 
Abertas, 360o, 
QME  

Quedas 

Abordar paciente que apresenta 
distúrbios do equilíbrio da marcha e 
sofre quedas. 

Aula Prática, 
Aula expositiva 
Estudo de caso, 
ABP, ABE, 
Simulação 

OSCE, MiniCEx, 
Questões Abertas  

Proceder rastreio rotineiro de quedas, 
avaliar equilíbrio e marcha, avaliar 
condições predisponentes e 
precipitantes e implementar intervenção 
direcionada de forma a diminuir o risco 
de quedas. 

Aula Prática, 
Mapa Conceitual,  
Aula expositiva, 
Estudo de caso, 
ABP  

OSCE, Questões 
Abertas, MiniCEx  
360o, QME  

Síndrome do 
Imobilismo 

Conhecer a síndrome da imobilização 
discernindo do estado de imobilização, 
seus fatores de risco e suas 
consequências para o idoso 

Aula expositiva, 
Aula Prática, 
Mapa Conceitual, 
Estudo de caso, 
ABP  

QME, Questões 
Abertas, MiniCEx   
OSCE  

Conduzir um exame vigilante das áreas 
de pele com alto risco para lesões por 
pressão, descrever e classificar as 
lesões existentes e orientar cuidadores 
sobre estratégia de prevenção de tais 
lesões 

Aula Prática, 
Aula expositiva, 
Estudo de caso, 
Simulação 

MiniCEx, OSCE, 
Questões 
Abertas, QME  

Elaborar estratégias de prevenção e 
tratamento da síndrome do imobilismo, 
com ênfase no trabalho interdisciplinar 

Aula Prática,  
Aula expositiva, 
Simulação, ABP, 
Estudo de caso         

Questões 
Abertas, QME, 
OSCE,  MiniCEx 
Portfólio  

Fragilidade 

Compreender o conceito de SÍNDROME 
DA FRAGILIDADE e a necessidade de 
sua detecção precoce em função do 
impacto desta  síndrome sobre a 
vulnerabilidade e a funcionalidade do 
indivíduo idoso.  

Aula expositiva, 
Estudo de caso,          
Aula prática,  
ABE, Mapa 
Conceitual  

QME, 
Questões Abertas 
 

Realizar diagnóstico, tratamento e 
prevenção da Síndrome da Fragilidade 

Estudo de caso, 
Aula expositiva, 
Aula prática, ABE  

OSCE, Questões 
Abertas, QME  

Multimorbidade 

Compreender o conceito de 
MULTIMORBIDADE e o impacto desta 
sobre a geração de apresentações 
atípicas e desfechos desfavoráveis 

Aula expositiva, 
Estudo de caso, 
Aula prática, ABP, 
Simulação 

QME, 
Questões 
Abertas, OSCE  

Compreender a importância do 
tratamento não fragmentado das 

Aula expositiva, 
Aula prática, 

QME Questões 
Abertas MiniCEx 
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MULTIMORBIDADES Estudo de caso, 
Simulação, Vídeo 

OSCE Portfólio  

Cuidados 
paliativos 

Conhecer as principais definições de 
cuidados paliativos 

Aula expositiva,  
Estudo de caso,          
ABP, ABE  

Questões 
Abertas, QME, 
OSCE  

Indicar pacientes para cuidados 
paliativos 

Aula expositiva, 
Simulação, Aula 
prática, Estudo de 
caso, ABP  

Questões 
Abertas,  QME, 
OSCE  

Compreender o testamento vital e suas 
implicações na prática clínica 

Aula expositiva 
Simulação,  
Estudo de caso, 
ABE, Júri, Vídeo  

OSCE, Questões 
Abertas QME 
Portfólio 

Aplicar protocolo SPIKES para dar má 
notícia 

Simulação, 
Dramatização,  
Aula prática,  
Aula expositiva  

OSCE, Questões 
Abertas 360o 

Identificar nas necessidades 
psicológicas, sociais e espirituais de 
paciente com doenças avançadas e de 
seus familiares e relacionar as 
necessidades encontradas com os 
membros da equipe multidisciplinar 
apropriados. 

Aula prática, 
Simulação, Aula, 
expositiva ABP, 
Estudo de caso  
 

Questões 
Abertas, QME, 
OSCE,  MiniCEx, 
DOPS, Portfólio 

conhecer a bioética e  legislação em 
cuidados paliativos 

Aula expositiva, 
ABP, Estudo de 
caso  

QME, Questões 
Abertas, DOPS 

Avaliar e manejar a dor e outros 
sintomas prevalentes em pacientes 
terminais 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABE, ABE, 
Simulação, 
Dramatização  

OSCE,  
Questões Abertas  

Cuidados 
Hospitalares 

Abordar os principais problemas 
relacionados à hospitalização dos 
idosos. 

Aula prática, 
Aula expositiva, 
ABP, Estudo de 
caso  

Questões 
Abertas, QME  

Conhecer as indicações de internação 
de pacientes idosos em Unidade de 
Terapia Intensiva. 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,  
Aula prática, ABP 

QME, Questões 
Abertas, OSCE  

Identificar potenciais riscos da 
hospitalização de idosos (incluindo 
imobilidade, delirium, efeitos adversos 
de medicamentos, desnutrição, ulcera 
por pressão, procedimentos, peri e pós 
operatórios, infecções hospitalares) e 
identificar estratégias potenciais de 
prevenção. 

Aula prática,  
Aula expositiva 
Estudo de caso,  
ABP 

Questões 
Abertas,  QME, 
OSCE  

Explicar os riscos, indicações, 
alternativas e contraindicações para o 
uso da contenção física e química em 
pacientes idosos. 

Aula prática, 
ABP, Mapa 
Conceitual, Aula 
expositiva, Estudo 
de caso  

OSCE Questões 
Abertas QME  

Identificar os riscos potenciais da 
hospitalização em idosos e estratégias 
de prevenção. 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso,          
ABP, Simulação  

Questões 
Abertas, OSCE  



69 
 

 
 

Cuidados no 
processo de 
desospitalização 

Programar alta hospitalar de idosos e 
realizar os cuidados de transição. 

Aula prática,  
Estudo de caso,          
ABP, Aula 
expositiva  
 

Questões 
Abertas, OSCE, 
QME, 360o  
 

Comunicar os pontos chaves de um 
plano alta seguro (entre eles: lista de 
medicamentos detalhada e plano para 
seguimento) incluindo uma comparação 
dos potenciais locais de estadia no pós 
alta hospitalar. 

Aula prática, 
ABP Simulação,  
Estudo de caso, 
ABE, Aula 
expositiva 

OSCE, Questões 
Abertas,  MiniCEx  

Redes de     
suporte social/ 
Instituição de  
Longa  
Permanência  
Para Idosos 

Compreender o conceito de suporte 
social 

Aula expositiva, 
Estudo de caso,          
Aula prática, ABP  

QME,  
Questões Abertas  

Analisar a construção e experiência da 
função do cuidador de idosos 

Aula expositiva, 
Aula prática,  
Estudo de caso,           
ABP, Simulação  

Questões 
Abertas, OSCE, 
QME,     360o, 
Portfólio  

Reconhecer os sistemas formais e 
informais de suporte social 
 

Aula expositiva,  
Aula prática, 
Estudo de caso, 
ABP 

QME,  
Questões Abertas 

Descrever vários níveis de recursos 
para o cuidado na comunidade e nas 
instituições de longa permanência e 
recursos de financiamentos do cuidado 
disponíveis na comunidade 

Aula expositiva, 
Aula prática,  
Estudo de caso,          
Mapa Conceitual, 
ABP, ABE, outro 

Questões 
Abertas,  
MiniCEx, QME,      
360o 

Identificar os riscos que predispõem a 
institucionalização de idosos 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso, 
Simulação, Mapa 
Conceitual  

QME,  
Questões Abertas   

Manejo de dor Diagnosticar e tratar adequadamente a 
dor em indivíduos idosos 

Aula expositiva, 
Aula prática, 
Estudo de caso  

OSCE, QME, 
MiniCEx  

Interdisciplina- 
ridade 

Desenvolver o trabalho em equipe e 
criar um ambiente propício para a 
participação interprofissional, 
destacando o valor de cada profissional 
no atendimento ao paciente 

Aula prática,  
Aula expositiva, 
Simulação,   
Estudo de caso  

MiniCEx, OSCE, 
Questões 
Abertas, 360o, 
Portfólio  

Discutir a dinâmica da 
interdisciplinaridade e executar tarefas 
com equipe interdisciplinar 
 

Aula Prática, 
Simulação, Aula 
expositiva,  
Estudo de caso, 
ABP  

OSCE, MiniCEx, 
Portifólio, 
Questões 
Abertas, QME  

Comorbidades   
e Metas 
diferenciadas   
no controle das 
comorbidades  
em idosos 

Abordar e tratar paciente com 
desidratação, 
pneumonia, infecção do trato urinário e 
síndrome coronária. 

Aula prática, 
ABP,            Aula 
expositiva, Estudo 
de caso, 
Simulação  

OSCE,  QME,  
Questões 
Abertas, MiniCEx  
 

Realizar avaliação e manuseio das 
principais doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e subclínico no 
idoso, osteoporose, depressão e 
demência, a luz de um julgamento 
amplo baseado no status funcional e na 

Aula prática, 
Aula expositiva,  
ABP  

QME, MiniCEx,  
OSCE, 360o,  
Questões Abertas  
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perspectiva de sobrevida. 
Realizar avaliação e manuseio das 
principais doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e subclínico no 
idoso 

Aula prática,  
Aula expositiva,  
Estudo de caso, 
ABP  

OSCE, Questões 
Abertas, QME  

Realizar diagnóstico diferencial baseado 
na apresentação atípica das doenças 
nos idosos  

Aula Prática, 
Estudo de caso, 
ABE, Aula 
expositiva, 
Simulação, 
Dramatização  

OSCE, Questões 
Abertas, MiniCEx, 
360o, QME  

Diagnosticar e tratar adequadamente a 
Tontura em indivíduos idosos 

Aula prática, 
Estudo de caso, 
Aula expositiva, 
Mapa Conceitual, 
Vídeo  

OSCE, QME, 
MiniCEx  
 

ABP – Aprendizado Baseado em Problema (PBL); ABE – Aprendizado Baseado em Equipe (TBL); MC – Mapa 
Conceitual; QME – Questões de Múltipla Escolha; SPIKES – “setting up, perception, invitation, knowledge, 
emotions”. Em negrito: metodologia(s) de ensino/aprendizagem mais votada(s) 

 

Considerações finais:  

A elaboração da matriz curricular para o ensino da Geriatria e Gerontologia da UFRN 

consensuada por um painel de especialistas com representatividade de todas as IES do 

Estado pode representar uma estratégia exitosa de melhoria da formação do médico 

generalista. A implementação desta matriz pode favorecer maior integração curricular e a 

educação intrprofissional, aspectos muito relevantes para a formação e o cuidado à 

população idosa.  
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APÊNDICE 6  
 

Resultados da Primeira Rodada Delphi 

9- Considero os seguintes conteúdo/temas em GG essenciais para a formação do médico generalista 
(o estudante não deve concluir sua formação sem saber). * 

 Discordo 
Total-
mente 

 

Discordo Não 
concordo 

nem 
discordo 

concordo Concordo 
totalmente 

Taxa de 
concordância 

(somado concordo 
+ concordo 
totalmente)  

% 
Conceitos em Geriatria 
eGerontologia 
(funcionalidade, 
autonomia, 
independência, senilidade, 
senescência...) 

    11 100 

Epidemiologia do 
envelhecimento 

  1 3 7 90,9 

Biologia do 
envelhecimento 
(SENESCÊNCIA) 

  1 4 6 90,9 

Semiologia Geriátrica    3 8 100 
Violência contra o idoso    6 5 100 
Políticas públicas para a 
pessoa idosa 

 1  6 4 100 

Ética e bioética e 
espiritualidade do 
envelhecimento 

 1 2 7 1 72,72 

Promoção de saúde e 
prevenção de doenças 

   2 9 100 

CCL    4 7 100 
Demência de Alzheimer    4 7 100 
Demência Vascular    4 7 100 
Outras Demências  2  8 1 81,81 
DELIRIUM     11 100 
depressão    1 10 100 
Iatrogenia    1 10 100 
Incontinência  urinária   1 3 7 90.9 
quedas    1 10 100 
Síndrome Do Imobilismo    6 5 100 
Metas diferenciadas no 
controle de comorbidades 
em idosos 

   7 4 100 

Cuidados paliativos   1 5 5 90.9 
Cuidados Hospitalares   3 8  72,72 
Cuidados no processo de 
desospitalização 

  2 7 2 81,81 
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10- Quais os temas (conteúdos) não relacionados no item anterior, você considera necessários para a 
formação? Responda identificando o que considera: Temas essenciais (o estudante não deve concluir 
sua formação sem saber); Temas importantes (não é essencial para a formação, porém importante 
que o estudante saiba) e Temas interessantes (tem menor relevância para a formação do médico 
generalista, mas pode estar presente no currículo de formação em cardiologia). Digite N/A caso não 
tenha contribuições a fazer.  

 

 

 

11- Considero relevante para formação em GG do médico generalista a troca de saberes com as 
seguintes profissões: * 

 Discordo Discordo 
totalmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

concordo Concordo 
totalmente 

Taxa de 
concordância 

Enfermagem    3 8 100 
Fisioterapia    1 1 9 90,9 
Educação física  1  4 6 90.9 
nutrição    3 8 100 
Psicologia  1 2 2 6 72,72 
Serviço Social   1 4 6 90.9 
Farmácia    5 6 100 
Odontologia   1 6 4 90.9 
Terapia Ocupacional   1  3 7 90.9 
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12- Quais conteúdos das demais profissões da saúde você considera importante saber para melhorar 
sua formação como médico? Digite N/A caso não tenha contribuições a fazer * 

 

 

13- Quais os conteúdos em GG você considera que devem ser melhorados (processo ensino 
aprendizagem) em sua instituição? Digite N/A caso não tenha contribuições a fazer. * 

 

14 - Como você classifica seu conhecimento e uso de ferramentas de ensino-aprendizagem ? * 

 Conheço e uso 
com domínio 

Conheço e uso 
mas não 
domino 

Conheço mas 
não uso 

desconheço 

Aula expositiva 10 1   
Aula prática 11    
Estudo de Caso 8 3   
ABP ou PBL 1 4 3 3 
ABE ou TBL 1 6 3 1 
Mapa conceitual  2 5 4 
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Júri simulado  1 4 6 
Aprendizagem mediada por 
videos 

2 1 5 3 

Roleplay/Dramatização 3 3 5  
Simulação/lab de Habilidades 2 6 3  
 

15-Como você classifica seu conhecimento e uso de ferramentas de avaliação? * 

 Conheço e uso 
com domínio 

Conheço e uso 
mas não 
domino 

Conheço mas 
não uso 

desconheço 

Prova questões abertas 10  1  
Múltipla escolha 9 1 1  
Mini-CEx 1 6 2 2 
OSCE 8 3   
DPOS  1 1 9 
360 graus  1 1 9 
Portfólio 3 4 3 1 
PMEx  1 2 8 
Caso longo  2 2 7 
Mapas conceituais  1 4 6 
Conceito 1 2 1 7 
Avaliação por pares 3 4  4 
Auto avaliação 4 4 2 1 
 

 

16- Considerando a adequada formação do médico, escolha a melhor resposta para cada 
competência que o estudante necessita alcançar AO FINAL DO CURSO.  

 Discordo 
Total-
mente 

 

Discordo Não 
concordo 

nem 
discordo 

concordo Concordo 
totalmente 

Taxa de 
concordância  

Conhecer os termos e conceitos básicos utilizados 
no estudo do envelhecimento 

    11 100 

Compreender a epidemiologia do envelhecimento 
que ocorro no Brasil e no mundo 

   6 5 100 

Compreender o processo do envelhecimento que 
ocorre no Brasil e no mundo 

 1  5 5 90,9 

Compreender as teorias Biológicas do 
envelhecimento humano 

 6 2 2 1 54,54% 
discordam 

Identificar as principais modificações anatômicas, 
funcionais e psicológicas que ocorrem com o 
envelhecimento humano e correlacionar com a 
dificuldade de avaliação do individuo idoso 

   4 7 100 

Conhecer o conceito de reserva funcional do idoso 
e importância no desencadeamento de doenças. 

   3 8 100 

conhecer o ciclo sono vigília do idoso e as 
diferenças para outras faixas etárias. 

   6 5 100 

Compreender a ineficácia das terapias 
antienvelhecimento 

 1 1  9 81,81 

Compreender o conceito de síndrome geriátrica, 
identificá-las e reconhecer a suas principais 
consequências 

   2 9 100 

Aplicar as técnicas de comunicação verbal junto ao 
paciente idoso 

   2 9 100 
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Realizar anamnese do paciente idoso 
reconhecendo suas peculiaridades 

    11 100 

Executar o exame físico do paciente idoso 
conhecendo as suas peculiaridades 

    11 100 

Aplicar e interpretar escalas e testes utilizados 
para triagem e avaliação funcional básica do idoso 

1   4 6 90.9 

aplicar e interpretar escalas e testes utilizados para 
triagem e avaliação cognitiva básica do idoso 

   3 8 100 

Realizar avaliação nutricional básica no idoso   2 4 5 90.9 
Compreender a avaliação Geriátrica ampla e sua 
importância na avaliação multidimensional do 
idoso 

   2 9 100 

Estruturar discurso de acordo com o nível de 
entendimento de cada paciente e familiar, falando 
de forma clara e simples sobre diagnóstico, 
prognóstico e seguimento clínico 

    11 100 

Desenvolver o trabalho em equipe e criar um 
ambiente propício para a participação 
interprofissional, destacando o valor de cada 
profissional no atendimento ao paciente 

  1 2 8 90.9 

Discutir a dinâmica da interdisciplinaridade e 
executar tarefas com equipe interdisciplinar 

 1  2 8 90,9 

Conhecer a evolução histórica da politica social do 
idoso e dos espaços públicos ocupados pela 
sociedade civil na luta pelos direitos dos idosos 

1 1 3 4 2 54,54 

Conhecer a política nacional de saúde da pessoa 
idosa 

1  2 3 5 72,72 

Conhecer a estrutura de funcionamento da Política 
de Atenção à Pessoa Idosa 

1  3 3 4 63,63 

Compreender e identificar situações de negligência 
e maus tratos aos idosos e os fatores que podem 
influencia-los 

   3 8 100 

Analisar a construção e experiência da função do 
cuidador de idosos 

 1 1 5 4 90,9 

Compreender o conceito de suporte social   1 4 6 90,9 
Reconhecer os sistemas formais e informais de 
suporte social 

 1 1 4 5 81,81 

Identificar os riscos que predispõem a 
institucionalização de idosos 

 1  2 8 90,9 

Diferenciar os principais conceitos em étia e 
bioética no envelhecimento 

  1 5 5 90,9 

Abordar os aspectos éticos, bioéticos e legais 
referentes a terminalidade da vida 

  1 2 8 90,9 

Compreender o testamento vital e suas 
implicações na pratica clínica 

  3 5 3 72,72 

refletir sobre as questões do envelhecimento, 
saúde, espiritualidade e terminalidade 

1   7 3 90,9 

Definir iatrogenia, cascata iatrogênica e 
polifarmácia e reconhecer diferentes 
tipos de iatrogenia 

   1 10 100 

Aplicar os princípios da prescrição segura para 
idosos 

    11 100 

Analisar criticamente a prescrição de 
medicamentos para idosos e reconhecer 
iatrogenias farmacológicas, à luz dos critérios de 
Beers em sua versão mais atualizada 

   1 10 100 

Identificar iatrogenia medicamentosa, formas de 
prevenção e resolução 

   1 10 100 

Identificar pelo menos 3 alterações funcionais em 
cada sistema e seu impacto na reserva funcional 
do idoso 

  3 1 7 72,72 

Realizar diagnóstico diferencial baseado na 
apresentação atípica das doenças nos idosos 

   1 10 100 

Abordar e tratar paciente com desidratação, 
pneumonia, infecção do trato urinário e síndrome 
coronária. 

   2 9 100 

Abordar paciente que apresenta distúrbios do    2 9 100 



78 
 

 
 

equilíbrio da marcha e sofre quedas. 
Realizar anamnese cognitiva, aplicar teste básicos 
de avaliação cognitiva e interpreta-los 

   3 8 100 

Conhecer as alterações da senescência do SNC que 
geram impacto sobre a cognição e analisar as 
queixas cognitivas a fim de discernir entre 
senescência ou disfunção cognitiva patológica 

 1  2 8 90,9 

Proceder a investigação laboratorial e por imagem, 
das queixas cognitivas, a fim de descartar 
situações com algum potencial de reversibilidade e 
realizar o diagnósticos diferencial entre as 
demências 

  2 1 8 81,81 

Conhecer, Diagnosticar e tratar as principais 
demências que acometem idosos 

  3 1 7 72,72 

Compreender a gravidade do delirium e seu 
impacto prognóstico na vida do idoso, de forma a 
compreender a necessidade de intervenção em 
caráter de urgência 

   1 10 100 

Implementar tratamento especifico para a 
condição clínica geradora do delirium e 
tratamento para as alterações comportamentais 
ligadas ao deliriam. 

   2 9 100 

Implementar medidas não farmacológicas para 
prevenção e tratamento do delirium 

   1 10 100 

Conhecer as peculiaridades da depressão do 
paciente idoso 

   2 9 100 

avaliar e tratar um paciente idoso em depressão   1 2 8 90,9 
Conhecer os aspectos da senescência geradores de 
IU em idosos, compreender o caráter etiológico 
multifatorial da IU neste faixa etária e o impacto 
sobre a vida e saúde do paciente idoso 

   5 6 100 

Realizar anamnese apropriada, discernir entre os 
tipos de IU e orientar tratamento farmacológico e 
não farmacológico para a Incontinência enquanto 
síndrome Geriátrica 

  1 4 6 90,9 

Proceder rastreio rotineiro de quedas, avaliar 
equilíbrio e marcha, avaliar condições 
predisponentes e precipitantes e implementar 
intervenção direcionada de forma a diminuir o 
risco de quedas. 

   2 9 100 

Conhecer a síndrome da imobilização discernindo 
do estado de imobilização, seus 
fatores de risco e suas consequências para o idoso 

   2 9 100 

Conduzir um exame vigilante das áreas de pele 
com alto risco para lesões por pressão, descrever e 
classificar as lesões existentes e orientar 
cuidadores sobre estratégia de prevenção de tais 
lesões 

   2 9 100 

Identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas em idosos 

   3 8 100 

Realizar rastreio de doenças crônicas em 
 idosos 

   3 8 100 

Realizar avaliação e manuseio das principais 
doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, 
dislipidemia, hipotireoidismo clínico e subclínico 
no idoso, osteoporose, depressão e demência, a 
luz de um julgamento amplo baseado no status 
funcional e na perspectiva de sobrevida. 

   3 8 100 

Conhecer as principais definições de cuidados 
paliativos 

 1  3 7 90,9 

Indicar pacientes para cuidados paliativos   2 4 5 81,81 
Aplicar protocolo SPIKE para dar má notícia  2  3 7 90,9 
Avaliar e manejar a dor e outros sintomas 
prevalentes em pacientes terminais 

 2  4 5 81,81 

Identificar nas necessidades psicológicas, sociais e 
espirituais de paciente com doenças avançadas e 
de seus familiares e lincar as necessidades 

 2  5 4 81,81 
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encontradas com os membros da equipe 
multidisciplinar apropriados. 
conhecer a bioética e  legislação em cuidados 
paliativos 

 2  5 4 81,81 

Abordar os principais problemas relacionados à 
hospitalização dos idosos. 

   6 5 100 

Conhecer as indicações de internação de pacientes 
idosos em Unidade de Terapia Intensiva. 

  1 3 7 90,9 

Programar alta hospitalar de idosos e realizar os 
cuidados de transição. 

  1 6 4 90,9 

Identificar potenciais riscos da hospitalização 
de idosos (incluindo imobilidade, delirium, efeitos 
adversos de medicamentos, desnutrição, ulcera 
por pressão, procedimentos, peri e pós 
operatórios, infecções hospitalares) e identificar 
estratégias potenciais de prevenção. 

   5 6 100 

Explicar os riscos, indicações, alternativas e 
contraindicações para o uso da contenção física e 
química em pacientes idosos. 

   3 8 100 

Comunicar os pontos chaves de um plano alta 
seguro (entre eles: lista de medicamentos 
detalhada e plano para seguimento) incluindo uma 
comparação dos potenciais locais de estadia no 
pós alta hospitalar. 

   4 7 100 

Identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas em  idosos 

   3 8 100 

Identificar os riscos potenciais da hospitalização 
em idosos e estratégias de prevenção. 

   6 5 100 

Realizar o rastreio de doenças crônicas em idosos    2 9 100 
Realizar avaliação e manuseio das principais 
doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, 
dislipidemia, hipotireoidismo clínico e subclínico 
no idoso 

 1  3 7 90,9 

Descrever vários níveis de recursos para o cuidado 
na comunidade e nas instituições de longa 
permanência e recursos de financiamentos do 
cuidado disponíveis na comunidade 

 1 4 3 3 54,54 

Determinar quando um paciente idoso tem 
capacidade suficiente para fornecer sua história 
clínica com acurácia, tomar decisões e participar 
do desenvolvimento do seu plano de cuidados 

   4 7 100 

Elaborar estratégias de prevenção e tratamento da 
síndrome do imobilismo, com ênfase no trabalho 
interdisciplinar 

   4 7 100 

 

17- De acordo com seu conhecimento e experiência quanto às técnicas de ensino-aprendizagem, 
escolha aquela que mais se ajusta ao ensino de cada competência. * 

 Aula 
Exposi

tiva 

Aula 
prática 

Estudo 
de 

caso 

ABP ABE Mapa 
conceitual  

simul júri vídeos drama outro 

Conhecer os termos e 
conceitos básicos 
utilizados no estudo do 
envelhecimento 

7    1 1    2  

Compreender a 
epidemiologia do 
envelhecimento que 
ocorro no Brasil e no 
mundo 

9        2   

Compreender o 
processo do 
envelhecimento que 
ocorre no Brasil e no 

8     1   2   
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mundo 
Compreender as teorias 
Biológicas do 
envelhecimento humano 

6  1   2     2 

Identificar as principais 
modificações 
anatômicas, funcionais e 
psicológicas que 
ocorrem com o 
envelhecimento humano 
e correlacionar com a 
dificuldade de avaliação 
do individuo idoso 

4 1 3 1   1   1  

Conhecer o conceito de 
reserva funcional do 
idoso e importância no 
desencadeamento de 
doenças. 

5 4 1       1  

conhecer o ciclo sono 
vigília do idoso e as 
diferenças para outras 
faixas etárias. 

4 2 4 1        

Compreender a 
ineficácia das terapias 
anti-envelhecimento 

9   1   1     

Compreender o conceito 
de síndrome geriátrica, 
identificá-las e 
reconhecer a suas 
principais consequências 

7 1 1 1   1     

Aplicar as técnicas de 
comunicação verbal 
junto ao paciente idoso 

2 5 1   1 2     

Realizar anamnese do 
paciente idoso 
reconhecendo suas 
peculiaridades 

2 8 1         

Executar o exame físico 
do paciente idoso 
conhecendo as suas 
peculiaridades 

2 8 1         

Aplicar e interpretar 
escalas e testes 
utilizados para triagem e 
avaliação funcional 
básica do idoso 

2 6     3     

aplicar e interpretar 
escalas e testes 
utilizados para triagem e 
avaliação cognitiva 
básica do idoso 

2 7     2     

Realizar avaliação 
nutricional básica no 
idoso 

1 8     2     

Compreender a 
avaliação Geriátrica 
ampla e sua importância 
na avaliação 
multidimensional do 
idoso 

5 4 1    1     

Estruturar discurso de 
acordo com o nível de 
entendimento de cada 
paciente e familiar, 
falando de forma clara e 
simples sobre 
diagnóstico, prognóstico 

2 7 1    1     
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e seguimento clínico 
Desenvolver o trabalho 
em equipe e criar um 
ambiente propício para 
a participação 
interprofissional, 
destacando o valor de 
cada profissional no 
atendimento ao 
paciente 

2 6 1    2     

Discutir a dinâmica da 
interdisciplinaridade e 
executar tarefas com 
equipe interdisciplinar 

1 6 1 1   2     

Conhecer a evolução 
histórica da politica 
social do idoso e dos 
espaços públicos 
ocupados pela 
sociedade civil na luta 
pelos direitos dos idosos 

7  1     1 1  1 

Conhecer a política 
nacional de saúde da 
pessoa idosa 

7  1      1  1 

Conhecer a estrutura de 
funcionamento da 
Política de Atenção à 
Pessoa Idosa 

7 1  1  1 1    1 

Compreender e 
identificar situações de 
negligência e maus 
tratos aos idosos e os 
fatores que podem 
influencia-los 

2 1 2    5 1    

Analisar a construção e 
experiência da função 
do cuidador de idosos 

4 3 2 1   1     

Compreender o conceito 
de suporte social 

6 1 3 1        

Reconhecer os sistemas 
formais e informais de 
suporte social 

5 3 2 1        

Identificar os riscos que 
predispõem a 
institucionalização de 
idosos 

4 3 2 1  1      

Diferenciar os principais 
conceitos em ética e 
bioética no 
envelhecimento 

6  1  1 2    1  

Abordar os aspectos 
éticos, bioéticos e legais 
referentes a 
terminalidade da vida 

4  1  2  2 1  1  

Compreender o 
testamento vital e suas 
implicações na pratica 
clínica 

3  2  1  3 1 1   

refletir sobre as 
questões do 
envelhecimento, saúde, 
espiritualidade e 
terminalidade 

2 2 2 1 1   1 1 1  

Definir Iatrogenia, 
cascata iatrogênica e 
polifarmácia e 
reconhecer diferentes 

2 3 4  1 1      
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tipos de Iatrogenia 
Aplicar os princípios da 
prescrição segura para 
idosos 

1 7 2  1       

Analisar criticamente a 
prescrição de 
medicamentos para 
idosos e reconhecer 
iatrogenias 
farmacológicas, à luz dos 
critérios de Beers em 
sua versão mais 
atualizada 

1 7 2  1       

Identificar Iatrogenia 
medicamentosa, formas 
de prevenção e 
resolução 

1 6 2 1 1       

Identificar pelo menos 3 
alterações funcionais em 
cada sistema e seu 
impacto na reserva 
funcional do idoso 

1 5 3  1       

Realizar diagnóstico 
diferencial baseado na 
apresentação atípica das 
doenças nos idosos 

1 3 3 2   1   1  

Abordar e tratar 
paciente com 
desidratação, 
pneumonia, infecção do 
trato urinário e 
síndrome coronária. 

1 5 1 3   1     

Abordar paciente que 
apresenta distúrbios do 
equilíbrio da marcha e 
sofre quedas. 

2 5 1 1 1  1     

Realizar anamnese 
cognitiva, aplicar teste 
básicos de avaliação 
cognitiva e interpreta-
los 

2 8         1 

Conhecer as alterações 
da senescência do SNC 
que geram impacto 
sobre a cognição e 
analisar as queixas 
cognitivas a fim de 
discernir entre 
senescência ou 
disfunção cognitiva 
patológica 

5 3 2 1 1       

Proceder a investigação 
laboratorial e por 
imagem, das queixas 
cognitivas, a fim de 
descartar situações com 
algum potencial de 
reversibilidade e realizar 
o diagnósticos 
diferencial entre as 
demências 

5 3 3         

Conhecer, Diagnosticar e 
tratar as principais 
demências que 
acometem idosos 

5 2 2 1   1     

Compreender a 
gravidade do delirium e 
seu impacto prognóstico 

3 4 2 1   1     
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na vida do idoso, de 
forma a compreender a 
necessidade de 
intervenção em caráter 
de urgência 
Implementar 
tratamento especifico 
para a condição clínica 
geradora do delirium e 
tratamento para as 
alterações 
comportamentais 
ligadas ao deliriam. 

1 6 2 1   1     

Implementar medidas 
não farmacológicas para 
prevenção e tratamento 
do delirium 

1 6 1 1   1  1   

Conhecer as 
peculiaridades da 
depressão do paciente 
idoso 

6 1 1 1 1  1     

avaliar e tratar um 
paciente idoso em 
depressão 

3 4 1 1 1  1     

Conhecer os aspectos da 
senescência geradores 
de IU em idosos, 
compreender o caráter 
etiológico multifatorial 
da IU neste faixa etária e 
o impacto sobre a vida e 
saúde do paciente idoso 

5  2 2 1  1     

Realizar anamnese 
apropriada, discernir 
entre os tipos de IU e 
orientar tratamento 
farmacológico e não 
farmacológico para a 
Incontinência enquanto 
síndrome Geriátrica 

3 3  2 1  2     

Proceder rastreio 
rotineiro de quedas, 
avaliar equilíbrio e 
marcha, avaliar 
condições 
predisponentes e 
precipitantes e 
implementar 
intervenção direcionada 
de forma a diminuir o 
risco de quedas. 

1 5 1 1  3      

Conhecer a síndrome da 
imobilização discernindo 
do estado de 
imobilização, seus 
fatores de risco e suas 
consequências para o 
idoso 

4 3 1 1  2      

Conduzir um exame 
vigilante das áreas de 
pele com alto risco para 
lesões por pressão, 
descrever e classificar as 
lesões existentes e 
orientar cuidadores 
sobre estratégia de 
prevenção de tais lesões 

1 8 1    1     

Identificar os fatores de 4 3 2 1   1     
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risco para o 
desenvolvimento de 
doenças crônicas em 
idosos 
Realizar rastreio de 
doenças crônicas em 
 idosos 

3 5 2 1        

Realizar avaliação e 
manuseio das principais 
doenças 
cardiovasculares, 
diabetes mellitus, 
dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e 
subclínico no idoso, 
osteoporose, depressão 
e demência, a luz de um 
julgamento amplo 
baseado no status 
funcional e na 
perspectiva de 
sobrevida. 

3 6  2        

Conhecer as principais 
definições de cuidados 
paliativos 

8  1 1 1       

Indicar pacientes para 
cuidados paliativos 

3 2 2 1   3     

Aplicar protocolo SPIKE 
para dar má notícia 

1 2     4   4  

Avaliar e manejar a dor 
e outros sintomas 
prevalentes em 
pacientes terminais 

2 2 2 1 1  1   1  

Identificar nas 
necessidades 
psicológicas, sociais e 
espirituais de paciente 
com doenças avançadas 
e de seus familiares e 
lincar as necessidades 
encontradas com os 
membros da equipe 
multidisciplinar 
apropriados. 

2 3 1 2   3     

conhecer a bioética e  
legislação em cuidados 
paliativos 

8  1 2        

Abordar os principais 
problemas relacionados 
à hospitalização dos 
idosos. 

3 5 1 2        

Conhecer as indicações 
de internação de 
pacientes idosos em 
Unidade de Terapia 
Intensiva. 

5 2 3 1        

Programar alta 
hospitalar de idosos e 
realizar os cuidados de 
transição. 

1 5 4 1        

Identificar potenciais 
riscos da hospitalização 
de idosos (incluindo 
imobilidade, delirium, 
efeitos adversos de 
medicamentos, 
desnutrição, ulcera por 
pressão, procedimentos, 

3 4 3 1        
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peri e pós operatórios, 
infecções hospitalares) e 
identificar estratégias 
potenciais de prevenção. 
Explicar os riscos, 
indicações, alternativas 
e contraindicações para 
o uso da contenção 
física e química em 
pacientes idosos. 

1 4 1 3  2      

Comunicar os pontos 
chaves de um plano alta 
seguro (entre eles: lista 
de medicamentos 
detalhada e plano para 
seguimento) incluindo 
uma comparação dos 
potenciais locais de 
estadia no pós alta 
hospitalar. 

1 4 1 2 1  2     

Identificar os fatores de 
risco para o 
desenvolvimento de 
doenças crônicas em  
idosos 

4 1 3 1 1  1     

Identificar os riscos 
potenciais da 
hospitalização em idosos 
e estratégias de 
prevenção. 

3 3 3 1   1     

Realizar o rastreio de 
doenças crônicas em 
idosos 

3 5  1   2     

Realizar avaliação e 
manuseio das principais 
doenças 
cardiovasculares, 
diabetes mellitus, 
dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e 
subclínico no idoso 

3 6 1 1        

Descrever vários níveis 
de recursos para o 
cuidado na comunidade 
e nas instituições de 
longa permanência e 
recursos de 
financiamentos do 
cuidado disponíveis na 
comunidade 

3 3 1 1 1 1     1 

Determinar quando um 
paciente idoso tem 
capacidade suficiente 
para fornecer sua 
história clínica com 
acurácia, tomar decisões 
e participar do 
desenvolvimento do seu 
plano de cuidados 

1 8 1 1        

Elaborar estratégias de 
prevenção e tratamento 
da síndrome do 
imobilismo, com ênfase 
no trabalho 
interdisciplinar 

3 4 1 1   2     
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18-De acordo com cada competência almejada, selecione a melhor estratégia de avaliação. 

 Questões 
abertas 

 

Múltipla 
escolha 

MiniCEx OSCE DOPS 360 
graus 

Portfólio Outros  

Conhecer os termos e conceitos básicos utilizados no 
estudo do envelhecimento 

1 10       

Compreender a epidemiologia do envelhecimento que 
ocorro no Brasil e no mundo 

2 9       

Compreender o processo do envelhecimento que 
ocorre no Brasil e no mundo 

1 9     1  

Compreender as teorias Biológicas do envelhecimento 
humano 

2 9       

Identificar as principais modificações anatômicas, 
funcionais e psicológicas que ocorrem com o 
envelhecimento humano e correlacionar com a 
dificuldade de avaliação do individuo idoso 

3 5 1 1    1 

Conhecer o conceito de reserva funcional do idoso e 
importância no desencadeamento de doenças. 

4 6    1   

conhecer o ciclo sonovigília do idoso e as diferenças 
para outras faixas etárias. 

5 4 1 1     

Compreender a ineficácia das terapias anti-
envelhecimento 

3 7 0 1     

Compreender o conceito de síndrome geriátrica, 
identificá-las e reconhecer a suas principais 
consequências 

4 3 1 3     

Aplicar as técnicas de comunicação verbal junto ao 
paciente idoso 

  4 7     

Realizar anamnese do paciente idoso reconhecendo 
suas peculiaridades 

  6 5     

Executar o exame físico do paciente idoso conhecendo 
as suas peculiaridades 

 1 6 4     

Aplicar e interpretar escalas e testes utilizados para 
triagem e avaliação funcional básica do idoso 

1 1 4 5     

aplicar e interpretar escalas e testes utilizados para 
triagem e avaliação cognitiva básica do idoso 

2 2 3 4     

Realizar avaliação nutricional básica no idoso 1 3 2 5     
Compreender a avaliação Geriátrica ampla e sua 
importância na avaliação multidimensional do idoso 

3 4  4     

Estruturar discurso de acordo com o nível de 
entendimento de cada paciente e familiar, falando de 
forma clara e simples sobre diagnóstico, prognóstico e 
seguimento clínico 

  3 6  1 1  

Desenvolver o trabalho em equipe e criar um ambiente 
propício para a participação interprofissional, 
destacando o valor de cada profissional no 
atendimento ao paciente 

1 0 4 4  1 1  

Discutir a dinâmica da interdisciplinaridade e executar 
tarefas com equipe interdisciplinar 

1 1 3 4   2  

Conhecer a evolução histórica da politica social do 
idoso e dos espaços públicos ocupados pela sociedade 
civil na luta pelos direitos dos idosos 

2 8     1 1 

Conhecer a política nacional de saúde da pessoa idosa 2 9       
Conhecer a estrutura de funcionamento da Política de 
Atenção à Pessoa Idosa 

3 8       

Compreender e identificar situações de negligência e 
maus tratos aos idosos e os fatores que podem 
influencia-los 

2 2 1 6     

Analisar a construção e experiência da função do 
cuidador de idosos 

3 2  3  1 1 1 

Compreender o conceito de suporte social 4 7       
Reconhecer os sistemas formais e informais de suporte 
social 

2 9       

Identificar os riscos que predispõem a 
institucionalização de idosos 

3 8       

Diferenciar os principais conceitos em étia e bioética 2 7  1 1    
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no envelhecimento 
Abordar os aspectos éticos, bioéticos e legais 
referentes a terminalidade da vida 

5 1  5     

Compreender o testamento vital e suas implicações na 
pratica clínica 

3 3  4   1  

refletir sobre as questões do envelhecimento, saúde, 
espiritualidade e terminalidade 

6   2 1  2  

Definir Iatrogenia, cascata iatrogênica e polifarmácia e 
reconhecer diferentes 
tipos de Iatrogenia 

6 4  1     

Aplicar os princípios da prescrição segura para idosos 3 1 2 5     
Analisar criticamente a prescrição de medicamentos 
para idosos e reconhecer iatrogenias farmacológicas, à 
luz dos critérios de Beers em sua versão mais 
atualizada 

3 1 1 5   1  

Identificar iatrogenia medicamentosa, formas de 
prevenção e resolução 

3 1 2 5     

Identificar pelo menos 3 alterações funcionais em cada 
sistema e seu impacto na reserva funcional do idoso 

3 2 2 4     

Realizar diagnóstico diferencial baseado na 
apresentação atípica das doenças nos idosos 

2 1 2 5  1   

Abordar e tratar paciente com desidratação, 
pneumonia, infecção do trato urinário e síndrome 
coronária. 

1 2 1 7     

Abordar paciente que apresenta distúrbios do 
equilíbrio da marcha e sofre quedas. 

1  3 7     

Realizar anamnese cognitiva, aplicar teste básicos de 
avaliação cognitiva e interpreta-los 

1  4 5 1    

Conhecer as alterações da senescência do SNC que 
geram impacto sobre a cognição e analisar as queixas 
cognitivas a fim de discernir entre senescência ou 
disfunção cognitiva patológica 

3 5  3     

Proceder a investigação laboratorial e por imagem, das 
queixas cognitivas, a fim de descartar situações com 
algum potencial de reversibilidade e realizar o 
diagnósticos diferencial entre as demências 

4 1 1 5     

Conhecer, Diagnosticar e tratar as principais demências 
que acometem idosos 

5 2 1 4     

Compreender a gravidade do delirium e seu impacto 
prognóstico na vida do idoso, de forma a compreender 
a necessidade de intervenção em caráter de urgência 

        

Implementar tratamento especifico para a condição 
clínica geradora do delirium e tratamento para as 
alterações comportamentais ligadas ao deliriam. 

5  1 5     

Implementar medidas não farmacológicas para 
prevenção e tratamento do delirium 

3 2 1 4  1   

Conhecer as peculiaridades da depressão do paciente 
idoso 

1 3 1 5  1   

avaliar e tratar um paciente idoso em depressão  2 2 6  1   
Conhecer os aspectos da senescência geradores de IU 
em idosos, compreender o caráter etiológico 
multifatorial da IU neste faixa etária e o impacto sobre 
a vida e saúde do paciente idoso 

2 5 2 2     

Realizar anamnese apropriada, discernir entre os tipos 
de IU e orientar tratamento farmacológicol e não 
farmacológico para a Incontinência enquanto síndrome 
Geriátrica 

2 1 3 4  1   

Proceder rastreio rotineiro de quedas, avaliar equilíbrio 
e marcha, avaliar condições predisponentes e 
precipitantes e implementar intervenção direcionada 
de forma a diminuir o risco de quedas. 

2 1 2 5  1   

Conhecer a síndrome da imobilização discernindo do 
estado de imobilização, seus 
fatores de risco e suas consequências para o idoso 

3 5 1 2     

Conduzir um exame vigilante das áreas de pele com 
alto risco para lesões por pressão, descrever e 
classificar as lesões existentes e orientar cuidadores 

1 1 6 3     
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sobre estratégia de prevenção de tais lesões 
Identificar os fatores de risco para o desenvolvimento 
de doenças crônicas em idosos 

3 4 1 3     

Realizar rastreio de doenças crônicas em 
 idosos 

2 2 2 5     

Realizar avaliação e manuseio das principais doenças 
cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e subclínico no idoso, 
osteoporose, depressão e demência, a luz de um 
julgamento amplo baseado no status funcional e na 
perspectiva de sobrevida. 

1 5 2 2  1   

Conhecer as principais definições de cuidados 
paliativos 

5 5  1     

Indicar pacientes para cuidados paliativos 5 3  2  1   
Aplicar protocolo SPIKE para dar má notícia 2   8  1   
Avaliar e manejar a dor e outros sintomas prevalentes 
em pacientes terminais 

5   6     

Identificar nas necessidades psicológicas, sociais e 
espirituais de paciente com doenças avançadas e de 
seus familiares e lincar as necessidades encontradas 
com os membros da equipe multidisciplinar 
apropriados. 

4 2 1 2 1  1  

conhecer a bioética e  legislação em cuidados paliativos 4 6   1    
Abordar os principais problemas relacionados à 
hospitalização dos idosos. 

7 4       

Conhecer as indicações de internação de pacientes 
idosos em Unidade de Terapia Intensiva. 

4 5  2     

Programar alta hospitalar de idosos e realizar os 
cuidados de transição. 

5 2  3  1   

Identificar potenciais riscos da hospitalização 
de idosos (incluindo imobilidade, delirium, efeitos 
adversos de medicamentos, desnutrição, ulcera por 
pressão, procedimentos, peri e pós operatórios, 
infecções hospitalares) e identificar estratégias 
potenciais de prevenção. 

5 3  3     

Explicar os riscos, indicações, alternativas e 
contraindicações para o uso da contenção física e 
química em pacientes idosos. 

3 2  6     

Comunicar os pontos chaves de um plano alta seguro 
(entre eles: lista de medicamentos detalhada e plano 
para seguimento) incluindo uma comparação dos 
potenciais locais de estadia no pós alta hospitalar. 

4  1 6     

Identificar os fatores de risco para o desenvolvimento 
de doenças crônicas em  idosos 

4 5  2     

Identificar os riscos potenciais da hospitalização em 
idosos e estratégias de prevenção. 

3 6  2     

Realizar o rastreio de doenças crônicas em idosos 5 3  3     
Realizar avaliação e manuseio das principais doenças 
cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e subclínico no idoso 

3 3  5     

Descrever vários níveis de recursos para o cuidado na 
comunidade e nas instituições de longa permanência e 
recursos de financiamentos do cuidado disponíveis na 
comunidade 

7 1 2   1   

Determinar quando um paciente idoso tem capacidade 
suficiente para fornecer sua história clínica com 
acurácia, tomar decisões e participar do 
desenvolvimento do seu plano de cuidados 

3  2 4   1 1 

Elaborar estratégias de prevenção e tratamento da 
síndrome do imobilismo, com ênfase no trabalho 
interdisciplinar 

5 2 1 2   1  
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19- Comentários e sugestões (Você pode comentar e/ou sugerir livremente sobre conteúdos, 
estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação que considere importante para a formação. Caso 
não tenha comentários ousugestões, digite NA). 
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APÊNDICE 7 
 

Estratégia Delphi  

 

Resultados da Segunda Rodada 

11 convidados – 10 responderam 

Legenda: 

ü Itens respondidos nesta rodada: destacados em rosa 
ü Itens com consenso na primeira rodada ou já respondidos na primeira rodada: destacados em verde. 

 

9. Considero os seguintes conteúdo/temas em GG essenciais para a formação do médico generalista 
(o estudante não deve concluir sua formação sem saber) 

 Discordo 
totalmente 

 

Discordo Não 
concordo 

nem 
discordo 

concordo Concor
do 

total-
mente 

Taxa de 
concordância 

(somado concordo 
+ concordo 
totalmente)  

% 
Conceitos em Geriatria e Gerontologia 
(funcionalidade, autonomia, 
independência, senilidade, 
senescência...) 

    11 100 

Epidemiologia do envelhecimento   1 3 7 90,9 
Biologia do envelhecimento 
(SENESCÊNCIA) 

  1 4 6 90,9 

Semiologia Geriátrica    3 8 100 
Violência contra o idoso    6 5 100 
Políticas públicas para a pessoa idosa  1  6 4 100 
Ética e bioética e espiritualidade do 
envelhecimento 

 1 2 7 1 72,72 

Promoção de saúde e prevenção de 
doenças 

   2 9 100 

CCL    4 7 100 
Demência de Alzheimer    4 7 100 
Demência Vascular    4 7 100 
Outras Demências  2  8 1 81,81 
DELIRIUM     11 100 
depressão    1 10 100 
Iatrogenia    1 10 100 
Incontinência  urinária   1 3 7 90.9 
quedas    1 10 100 
Síndrome Do Imobilismo    6 5 100 
Metas diferenciadas no controle de 
comorbidades em idosos 

   7 4 100 

Cuidados paliativos   1 5 5 90.9 
Cuidados Hospitalares   3 8  72,72 
Cuidados no processo de 
desospitalização 

  2 7 2 81,81 

Fragilidade   1 2 7 90 
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Multimorbidade   1 3 6 90 
Avaliação Geriátrica Ampla     1 9 100 
Tontura  1 3 3 3 60 
Manejo de Dor  1 2 3 4 70 
Institucionalização / ILPIs  1 1 3 5 80 
Prevenção Quaternária  1 1 1 7 90 

 

11- Considero relevante para formação em GG do médico generalista a troca de saberes com as 
seguintes profissões:  

 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Não 
concordo 

nem 
discordo 

concordo Concordo 
totalmente 

Taxa de 
concordância 

Enfermagem    3 8 100 
Fisioterapia    1 1 9 90,9 
Educação física  1  4 6 90.9 
nutrição    3 8 100 
Psicologia  1 2 2 6 72,72 
Serviço Social   1 4 6 90.9 
Farmácia    5 6 100 
Odontologia   1 6 4 90.9 
Terapia Ocupacional   1  3 7 90.9 
Fonoaudiologia 1   4 5 90 

 

14 - Como você classifica seu conhecimento e uso de ferramentas de ensino-aprendizagem ?  
 

 Conheço e uso 
com domínio 

Conheço e uso 
mas não domino 

Conheço mas 
não uso 

desconheço 

Aula expositiva 10 1   
Aula prática 11    
Estudo de Caso 8 3   
ABP ou PBL 1 4 3 3 
ABE ou TBL 1 6 3 1 
Mapa conceitual  2 5 4 
Júri simulado  1 4 6 
Aprendizagem mediada por vídeos 2 1 5 3 
Roleplay/Dramatização 3 3 5  
Simulação/laboratório de Habilidades 2 6 3  

 

15-Como você classifica seu conhecimento e uso de ferramentas de avaliação?  

 Conheço e uso 
com domínio 

Conheço e uso 
mas não domino 

Conheço mas 
não uso 

desconheço 

Prova questões abertas 10  1  
Múltipla escolha 9 1 1  
Mini-CEx 1 6 2 2 
OSCE 8 3   
DPOS  1 1 9 
360 graus  1 1 9 
Portfólio 3 4 3 1 
PMEx  1 2 8 
Caso longo  2 2 7 
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Mapas conceituais  1 4 6 
Conceito 1 2 1 7 
Avaliação por pares 3 4  4 
Auto avaliação 4 4 2 1 

 

16- Considerando a adequada formação do médico, escolha a melhor resposta para cada 
competência que o estudante necessita alcançar AO FINAL DO CURSO.  

 Discordo 
totalmente 

 

Discordo Não 
concordo 

nem 
discordo 

concordo Concordo 
totalmente 

Taxa de 
concordância 

Conhecer os termos e conceitos 
básicos utilizados no estudo do 
envelhecimento 

    11 100 

Compreender a epidemiologia do 
envelhecimento que ocorro no Brasil e 
no mundo 

   6 5 100 

Compreender o processo do 
envelhecimento que ocorre no Brasil e 
no mundo 

 1  5 5 90,9 

Compreender as teorias Biológicas do 
envelhecimento humano 

 6 2 2 1 54,54% 
discordam 

Identificar as principais modificações 
anatômicas, funcionais e psicológicas 
que ocorrem com o envelhecimento 
humano e correlacionar com a 
dificuldade de avaliação do individuo 
idoso 

   4 7 100 

Conhecer o conceito de reserva 
funcional do idoso e importância no 
desencadeamento de doenças. 

   3 8 100 

conhecer o ciclo sono vigília do idoso e 
as diferenças para outras faixas etárias. 

   6 5 100 

Compreender a ineficácia das terapias 
antienvelhecimento 

 1 1  9 81,81 

Compreender o conceito de síndrome 
geriátrica, identificá-las e reconhecer a 
suas principais consequências 

   2 9 100 

Aplicar as técnicas de comunicação 
verbal junto ao paciente idoso 

   2 9 100 

Realizar anamnese do paciente idoso 
reconhecendo suas peculiaridades 

    11 100 

Executar o exame físico do paciente 
idoso conhecendo as suas 
peculiaridades 

    11 100 

Aplicar e interpretar escalas e testes 
utilizados para triagem e avaliação 
funcional básica do idoso 

1   4 6 90.9 

aplicar e interpretar escalas e testes 
utilizados para triagem e avaliação 
cognitiva básica do idoso 

   3 8 100 

Realizar avaliação nutricional básica no 
idoso 

  2 4 5 90.9 

Compreender a avaliação Geriátrica 
ampla e sua importância na avaliação 
multidimensional do idoso 

   2 9 100 

Estruturar discurso de acordo com o     11 100 
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nível de entendimento de cada 
paciente e familiar, falando de forma 
clara e simples sobre diagnóstico, 
prognóstico e seguimento clínico 
Desenvolver o trabalho em equipe e 
criar um ambiente propício para a 
participação interprofissional, 
destacando o valor de cada 
profissional no atendimento ao 
paciente 

  1 2 8 90.9 

Discutir a dinâmica da 
interdisciplinaridade e executar tarefas 
com equipe interdisciplinar 

 1  2 8 90,9 

Conhecer a evolução histórica da 
politica social do idoso e dos espaços 
públicos ocupados pela sociedade civil 
na luta pelos direitos dos idosos 

1 1 3 4 2 54,54 

Conhecer a política nacional de saúde 
da pessoa idosa 

1  2 3 5 72,72 

Conhecer a estrutura de 
funcionamento da Política de Atenção 
à Pessoa Idosa 

1  3 3 4 63,63 

Compreender e identificar situações de 
negligência e maus tratos aos idosos e 
os fatores que podem influencia-los 

   3 8 100 

Analisar a construção e experiência da 
função do cuidador de idosos 

 1 1 5 4 90,9 

Compreender o conceito de suporte 
social 

  1 4 6 90,9 

Reconhecer os sistemas formais e 
informais de suporte social 

 1 1 4 5 81,81 

Identificar os riscos que predispõem a 
institucionalização de idosos 

 1  2 8 90,9 

Diferenciar os principais conceitos em 
ética e bioética no envelhecimento 

  1 5 5 90,9 

Abordar os aspectos éticos, bioéticos e 
legais referentes a terminalidade da 
vida 

  1 2 8 90,9 

Compreender o testamento vital e 
suas implicações na pratica clínica 

  3 5 3 72,72 

refletir sobre as questões do 
envelhecimento, saúde, espiritualidade 
e terminalidade 

1   7 3 90,9 

Definir Iatrogenia, cascata iatrogênica 
e polifarmácia e reconhecer diferentes 
tipos de iatrogenia 

   1 10 100 

Aplicar os princípios da prescrição 
segura para idosos 

    11 100 

Analisar criticamente a prescrição de 
medicamentos para idosos e 
reconhecer iatrogenias farmacológicas, 
à luz dos critérios de Beers em sua 
versão mais atualizada 

   1 10 100 

Identificar iatrogenia medicamentosa, 
formas de prevenção e resolução 

   1 10 100 

Identificar pelo menos 3 alterações 
funcionais em cada sistema e seu 
impacto na reserva funcional do idoso 

  3 1 7 72,72 

Realizar diagnóstico diferencial 
baseado na apresentação atípica das 

   1 10 100 
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doenças nos idosos 
Abordar e tratar paciente com 
desidratação, 
pneumonia, infecção do trato urinário 
e síndrome coronária. 

   2 9 100 

Abordar paciente que apresenta 
distúrbios do equilíbrio da marcha e 
sofre quedas. 

   2 9 100 

Realizar anamnese cognitiva, aplicar 
teste básicos de avaliação cognitiva e 
interpreta-los 

   3 8 100 

Conhecer as alterações da senescência 
do SNC que geram impacto sobre a 
cognição e analisar as queixas 
cognitivas a fim de discernir entre 
senescência ou disfunção cognitiva 
patológica 

 1  2 8 90,9 

Proceder a investigação laboratorial e 
por imagem, das queixas cognitivas, a 
fim de descartar situações com algum 
potencial de reversibilidade e realizar o 
diagnósticos diferencial entre as 
demências 

  2 1 8 81,81 

Conhecer, Diagnosticar e tratar as 
principais demências que acometem 
idosos 

  3 1 7 72,72 

Compreender a gravidade do delirium 
e seu impacto prognóstico na vida do 
idoso, de forma a compreender a 
necessidade de intervenção em caráter 
de urgência 

   1 10 100 

Implementar tratamento especifico 
para a condição clínica geradora do 
delirium e tratamento para as 
alterações comportamentais ligadas ao 
deliriam. 

   2 9 100 

Implementar medidas não 
farmacológicas para prevenção e 
tratamento do delirium 

   1 10 100 

Conhecer as peculiaridades da 
depressão do paciente idoso 

   2 9 100 

avaliar e tratar um paciente idoso em 
depressão 

  1 2 8 90,9 

Conhecer os aspectos da senescência 
geradores de IU em idosos, 
compreender o caráter etiológico 
multifatorial da IU neste faixa etária e 
o impacto sobre a vida e saúde do 
paciente idoso 

   5 6 100 

Realizar anamnese apropriada, 
discernir entre os tipos de IU e orientar 
tratamento farmacológico e não 
farmacológico para a Incontinência 
enquanto síndrome Geriátrica 

  1 4 6 90,9 

Proceder rastreio rotineiro de quedas, 
avaliar equilíbrio e marcha, avaliar 
condições predisponentes e 
precipitantes e implementar 
intervenção direcionada de forma a 
diminuir o risco de quedas. 

   2 9 100 
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Conhecer a síndrome da imobilização 
discernindo do estado de imobilização, 
seus 
fatores de risco e suas consequências 
para o idoso 

   2 9 100 

Conduzir um exame vigilante das áreas 
de pele com alto risco para lesões por 
pressão, descrever e classificar as 
lesões existentes e orientar cuidadores 
sobre estratégia de prevenção de tais 
lesões 

   2 9 100 

Identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas 
em idosos 

   3 8 100 

Realizar rastreio de doenças crônicas 
em 
 idosos 

   3 8 100 

Realizar avaliação e manuseio das 
principais doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e subclínico no 
idoso, osteoporose, depressão e 
demência, a luz de um julgamento 
amplo baseado no status funcional e 
na perspectiva de sobrevida. 

   3 8 100 

Conhecer as principais definições de 
cuidados paliativos 

 1  3 7 90,9 

Indicar pacientes para cuidados 
paliativos 

  2 4 5 81,81 

Aplicar protocolo SPIKE para dar má 
notícia 

 2  3 7 90,9 

Avaliar e manejar a dor e outros 
sintomas prevalentes em pacientes 
terminais 

 2  4 5 81,81 

Identificar nas necessidades 
psicológicas, sociais e espirituais de 
paciente com doenças avançadas e de 
seus familiares e lincar as necessidades 
encontradas com os membros da 
equipe multidisciplinar apropriados. 

 2  5 4 81,81 

conhecer a bioética e  legislação em 
cuidados paliativos 

 2  5 4 81,81 

Abordar os principais problemas 
relacionados à hospitalização dos 
idosos. 

   6 5 100 

Conhecer as indicações de internação 
de pacientes idosos em Unidade de 
Terapia Intensiva. 

  1 3 7 90,9 

Programar alta hospitalar de idosos e 
realizar os cuidados de transição. 

  1 6 4 90,9 

Identificar potenciais riscos da 
hospitalização 
de idosos (incluindo imobilidade, 
delirium, efeitos adversos de 
medicamentos, desnutrição, ulcera por 
pressão, procedimentos, peri e pós 
operatórios, infecções hospitalares) e 
identificar estratégias potenciais de 
prevenção. 

   5 6 100 

Explicar os riscos, indicações,    3 8 100 
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alternativas e contraindicações para o 
uso da contenção física e química em 
pacientes idosos. 
Comunicar os pontos chaves de um 
plano alta seguro (entre eles: lista de 
medicamentos detalhada e plano para 
seguimento) incluindo uma 
comparação dos potenciais locais de 
estadia no pós alta hospitalar. 

   4 7 100 

Identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas 
em  idosos 

   3 8 100 

Identificar os riscos potenciais da 
hospitalização em idosos e estratégias 
de prevenção. 

   6 5 100 

Realizar o rastreio de doenças crônicas 
em idosos 

   2 9 100 

Realizar avaliação e manuseio das 
principais doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e subclínico no 
idoso 

 1  3 7 90,9 

Descrever vários níveis de recursos 
para o cuidado na comunidade e nas 
instituições de longa permanência e 
recursos de financiamentos do cuidado 
disponíveis na comunidade 

 1 4 3 3 54,54 

Determinar quando um paciente idoso 
tem capacidade suficiente para 
fornecer sua história clínica com 
acurácia, tomar decisões e participar 
do desenvolvimento do seu plano de 
cuidados 

   4 7 100 

Elaborar estratégias de prevenção e 
tratamento da síndrome do 
imobilismo, com ênfase no trabalho 
interdisciplinar 

   4 7 100 

Compreender o conceito de 
SÍNDROME DA FRAGILIDADE e a 
necessidade de sua detecção precoce 
em função do impacto desta  síndrome 
sobre a vulnerabilidade e a 
funcionalidade do indivíduo idoso.  

  1 3 6 90 

Realizar diagnóstico, tratamento e 
prevenção da Síndrome da Fragilidade 

 2 1 4 3 70 

Compreender o conceito de 
MULTIMORBIDADE e o impacto desta 
sobre a geração de apresentações 
atípicas e desfechos desfavoráveis 

   3 7 100 

Compreender a importância do 
tratamento não fragmentado das 
MULTIMORBIDADES 

   4 6 100 

Diagnosticar e tratar adequadamente a 
Tontura em indivíduos idosos 

 2 2 3 3 60 

Diagnosticar e tratar adequadamente a 
dor em indivíduos idosos 

 1  5 4 90 

Compreender o conceito de Prevenção 
Quaternária e sua importância na 
prevenção do excessivo 
intervencionismo diagnóstico e 

 1  4 5 90 
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terapêutico  
 

17- De acordo com seu conhecimento e experiência quanto às técnicas de ensino-aprendizagem, 
escolha aquela que mais se ajusta ao ensino de cada competência.  

 Aula 
Expositiva 

 

Aula 
prática 

Estudo 
de 

caso 

ABP ABE Mapa 
conceitual  

Simu 
lação 

júri vídeos drama outro 

Conhecer os termos e 
conceitos básicos utilizados 
no estudo do 
envelhecimento 

7    1 1    2  

Compreender a 
epidemiologia do 
envelhecimento que ocorro 
no Brasil e no mundo 

9        2   

Compreender o processo do 
envelhecimento que ocorre 
no Brasil e no mundo 

8     1   2   

Compreender as teorias 
Biológicas do 
envelhecimento humano 

6  1   2     2 

Identificar as principais 
modificações anatômicas, 
funcionais e psicológicas 
que ocorrem com o 
envelhecimento humano e 
correlacionar com a 
dificuldade de avaliação do 
individuo idoso 

4 1 3 1   1   1  

Conhecer o conceito de 
reserva funcional do idoso e 
importância no 
desencadeamento de 
doenças. 

5 4 1       1  

conhecer o ciclo sono vigília 
do idoso e as diferenças 
para outras faixas etárias. 

4 2 4 1        

Compreender a ineficácia 
das terapias 
antienvelhecimento 

9   1   1     

Compreender o conceito de 
síndrome geriátrica, 
identificá-las e reconhecer a 
suas principais 
consequências 

7 1 1 1   1     

Aplicar as técnicas de 
comunicação verbal junto 
ao paciente idoso 

2 5 1   1 2     

Realizar anamnese do 
paciente idoso 
reconhecendo suas 
peculiaridades 

2 8 1         

Executar o exame físico do 
paciente idoso conhecendo 
as suas peculiaridades 

2 8 1         

Aplicar e interpretar escalas 
e testes utilizados para 

2 6     3     
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triagem e avaliação 
funcional básica do idoso 
aplicar e interpretar escalas 
e testes utilizados para 
triagem e avaliação 
cognitiva básica do idoso 

2 7     2     

Realizar avaliação 
nutricional básica no idoso 

1 8     2     

Compreender a avaliação 
Geriátrica ampla e sua 
importância na avaliação 
multidimensional do idoso 

5 4 1    1     

Estruturar discurso de 
acordo com o nível de 
entendimento de cada 
paciente e familiar, falando 
de forma clara e simples 
sobre diagnóstico, 
prognóstico e seguimento 
clínico 

2 7 1    1     

Desenvolver o trabalho em 
equipe e criar um ambiente 
propício para a participação 
interprofissional, 
destacando o valor de cada 
profissional no atendimento 
ao paciente 

2 6 1    2     

Discutir a dinâmica da 
interdisciplinaridade e 
executar tarefas com equipe 
interdisciplinar 

1 6 1 1   2     

Conhecer a evolução 
histórica da politica social 
do idoso e dos espaços 
públicos ocupados pela 
sociedade civil na luta pelos 
direitos dos idosos 

7  1     1 1  1 

Conhecer a política nacional 
de saúde da pessoa idosa 

7  1      1  1 

Conhecer a estrutura de 
funcionamento da Política 
de Atenção à Pessoa Idosa 

7 1  1  1 1    1 

Compreender e identificar 
situações de negligência e 
maus tratos aos idosos e os 
fatores que podem 
influencia-los 

2 1 2    5 1    

Analisar a construção e 
experiência da função do 
cuidador de idosos 

4 3 2 1   1     

Compreender o conceito de 
suporte social 

6 1 3 1        

Reconhecer os sistemas 
formais e informais de 
suporte social 

5 3 2 1        

Identificar os riscos que 
predispõem a 
institucionalização de idosos 

4 3 2 1  1      

Diferenciar os principais 
conceitos em ética e 

6  1  1 2    1  
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bioética no envelhecimento 
Abordar os aspectos éticos, 
bioéticos e legais referentes 
a terminalidade da vida 

4  1  2  2 1  1  

Compreender o testamento 
vital e suas implicações na 
pratica clínica 

3  2  1  3 1 1   

refletir sobre as questões do 
envelhecimento, saúde, 
espiritualidade e 
terminalidade 

2 2 2 1 1   1 1 1  

Definir Iatrogenia, cascata 
iatrogênica e polifarmácia e 
reconhecer diferentes 
tipos de Iatrogenia 

2 3 4  1 1      

Aplicar os princípios da 
prescrição segura para 
idosos 

1 7 2  1       

Analisar criticamente a 
prescrição de 
medicamentos para idosos e 
reconhecer iatrogenias 
farmacológicas, à luz dos 
critérios de Beers em sua 
versão mais atualizada 

1 7 2  1       

Identificar Iatrogenia 
medicamentosa, formas de 
prevenção e resolução 

1 6 2 1 1       

Identificar pelo menos 3 
alterações funcionais em 
cada sistema e seu impacto 
na reserva funcional do 
idoso 

1 5 3  1       

Realizar diagnóstico 
diferencial baseado na 
apresentação atípica das 
doenças nos idosos 

1 3 3 2   1   1  

Abordar e tratar paciente 
com desidratação, 
pneumonia, infecção do 
trato urinário e síndrome 
coronária. 

1 5 1 3   1     

Abordar paciente que 
apresenta distúrbios do 
equilíbrio da marcha e sofre 
quedas. 

2 5 1 1 1  1     

Realizar anamnese 
cognitiva, aplicar teste 
básicos de avaliação 
cognitiva e interpreta-los 

2 8         1 

Conhecer as alterações da 
senescência do SNC que 
geram impacto sobre a 
cognição e analisar as 
queixas cognitivas a fim de 
discernir entre senescência 
ou disfunção cognitiva 
patológica 

5 3 2 1 1       

Proceder a investigação 
laboratorial e por imagem, 

5 3 3         



100 
 

 
 

das queixas cognitivas, a fim 
de descartar situações com 
algum potencial de 
reversibilidade e realizar o 
diagnósticos diferencial 
entre as demências 
Conhecer, Diagnosticar e 
tratar as principais 
demências que acometem 
idosos 

5 2 2 1   1     

Compreender a gravidade 
do delirium e seu impacto 
prognóstico na vida do 
idoso, de forma a 
compreender a necessidade 
de intervenção em caráter 
de urgência 

3 4 2 1   1     

Implementar tratamento 
especifico para a condição 
clínica geradora do delirium 
e tratamento para as 
alterações comportamentais 
ligadas ao deliriam. 

1 6 2 1   1     

Implementar medidas não 
farmacológicas para 
prevenção e tratamento do 
delirium 

1 6 1 1   1  1   

Conhecer as peculiaridades 
da depressão do paciente 
idoso 

6 1 1 1 1  1     

avaliar e tratar um paciente 
idoso em depressão 

3 4 1 1 1  1     

Conhecer os aspectos da 
senescência geradores de IU 
em idosos, compreender o 
caráter etiológico 
multifatorial da IU neste 
faixa etária e o impacto 
sobre a vida e saúde do 
paciente idoso 

5  2 2 1  1     

Realizar anamnese 
apropriada, discernir entre 
os tipos de IU e orientar 
tratamento farmacológico e 
não farmacológico para a 
Incontinência enquanto 
síndrome Geriátrica 

3 3  2 1  2     

Proceder rastreio rotineiro 
de quedas, avaliar equilíbrio 
e marcha, avaliar condições 
predisponentes e 
precipitantes e implementar 
intervenção direcionada de 
forma a diminuir o risco de 
quedas. 

1 5 1 1  3      

Conhecer a síndrome da 
imobilização discernindo do 
estado de imobilização, seus 
fatores de risco e suas 
consequências para o idoso 

4 3 1 1  2      
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Conduzir um exame 
vigilante das áreas de pele 
com alto risco para lesões 
por pressão, descrever e 
classificar as lesões 
existentes e orientar 
cuidadores sobre estratégia 
de prevenção de tais lesões 

1 8 1    1     

Identificar os fatores de 
risco para o 
desenvolvimento de 
doenças crônicas em idosos 

4 3 2 1   1     

Realizar rastreio de doenças 
crônicas em 
 idosos 

3 5 2 1        

Realizar avaliação e 
manuseio das principais 
doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, 
dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e 
subclínico no idoso, 
osteoporose, depressão e 
demência, a luz de um 
julgamento amplo baseado 
no status funcional e na 
perspectiva de sobrevida. 

3 6  2        

Conhecer as principais 
definições de cuidados 
paliativos 

8  1 1 1       

Indicar pacientes para 
cuidados paliativos 

3 2 2 1   3     

Aplicar protocolo SPIKE para 
dar má notícia 

1 2     4   4  

Avaliar e manejar a dor e 
outros sintomas prevalentes 
em pacientes terminais 

2 2 2 1 1  1   1  

Identificar nas necessidades 
psicológicas, sociais e 
espirituais de paciente com 
doenças avançadas e de 
seus familiares e lincar as 
necessidades encontradas 
com os membros da equipe 
multidisciplinar apropriados. 

2 3 1 2   3     

conhecer a bioética e  
legislação em cuidados 
paliativos 

8  1 2        

Abordar os principais 
problemas relacionados à 
hospitalização dos idosos. 

3 5 1 2        

Conhecer as indicações de 
internação de pacientes 
idosos em Unidade de 
Terapia Intensiva. 

5 2 3 1        

Programar alta hospitalar de 
idosos e realizar os cuidados 
de transição. 

1 5 4 1        

Identificar potenciais riscos 
da hospitalização de idosos 

3 4 3 1        
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(incluindo imobilidade, 
delirium, efeitos adversos 
de medicamentos, 
desnutrição, ulcera por 
pressão, procedimentos, 
peri e pós operatórios, 
infecções hospitalares) e 
identificar estratégias 
potenciais de prevenção. 
Explicar os riscos, 
indicações, alternativas e 
contraindicações para o uso 
da contenção física e 
química em pacientes 
idosos. 

1 4 1 3  2      

Comunicar os pontos chaves 
de um plano alta seguro 
(entre eles: lista de 
medicamentos detalhada e 
plano para seguimento) 
incluindo uma comparação 
dos potenciais locais de 
estadia no pós alta 
hospitalar. 

1 4 1 2 1  2     

Identificar os fatores de 
risco para o 
desenvolvimento de 
doenças crônicas em  idosos 

4 1 3 1 1  1     

Identificar os riscos 
potenciais da hospitalização 
em idosos e estratégias de 
prevenção. 

3 3 3 1   1     

Realizar o rastreio de 
doenças crônicas em idosos 

3 5  1   2     

Realizar avaliação e 
manuseio das principais 
doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, 
dislipidemia, 
hipotireoidismo clínico e 
subclínico no idoso 

3 6 1 1        

Descrever vários níveis de 
recursos para o cuidado na 
comunidade e nas 
instituições de longa 
permanência e recursos de 
financiamentos do cuidado 
disponíveis na comunidade 

3 3 1 1 1 1     1 

Determinar quando um 
paciente idoso tem 
capacidade suficiente para 
fornecer sua história clínica 
com acurácia, tomar 
decisões e participar do 
desenvolvimento do seu 
plano de cuidados 

1 8 1 1        

Elaborar estratégias de 
prevenção e tratamento da 
síndrome do imobilismo, 
com ênfase no trabalho 

3 4 1 1   2     
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interdisciplinar 
Compreender o conceito de 
SÍNDROME DA FRAGILIDADE 
e a necessidade de sua 
detecção precoce em 
função do impacto desta  
síndrome sobre a 
vulnerabilidade e a 
funcionalidade do indivíduo 
idoso.  

5 1 2  1 1      

Realizar diagnóstico, 
tratamento e prevenção da 
Síndrome da Fragilidade 

3 2 4  1       

Compreender o conceito de 
MULTIMORBIDADE e o 
impacto desta sobre a 
geração de apresentações 
atípicas e desfechos 
desfavoráveis 

5 1 2 1   1     

Compreender a importância 
do tratamento não 
fragmentado das 
MULTIMORBIDADES 

4 2 2    1  1   

Diagnosticar e tratar 
adequadamente a Tontura 
em indivíduos idosos 

1 5 2   1   1   

Diagnosticar e tratar 
adequadamente a dor em 
indivíduos idosos 

5 4 1         

Compreender o conceito de 
Prevenção Quaternária e 
sua importância na 
prevenção do excessivo 
intervencionismo 
diagnóstico e terapêutico 

5  2 1  1 1     

 

18-De acordo com cada competência almejada, selecione a melhor estratégia de avaliação. 

 Questões 
abertas 

Múltipla 
escolha 

MiniCEx OSCE DOPS 360 
graus 

Portifólio Outros  

Conhecer os termos e conceitos básicos 
utilizados no estudo do envelhecimento 

1 10       

Compreender a epidemiologia do 
envelhecimento que ocorro no Brasil e no 
mundo 

2 9       

Compreender o processo do envelhecimento 
que ocorre no Brasil e no mundo 

1 9     1  

Compreender as teorias Biológicas do 
envelhecimento humano 

2 9       

Identificar as principais modificações 
anatômicas, funcionais e psicológicas que 
ocorrem com o envelhecimento humano e 
correlacionar com a dificuldade de avaliação 
do individuo idoso 

3 5 1 1    1 

Conhecer o conceito de reserva funcional do 
idoso e importância no desencadeamento de 
doenças. 

4 6    1   

conhecer o ciclo sono vigília do idoso e as 
diferenças para outras faixas etárias. 

5 4 1 1     
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Compreender a ineficácia das terapias 
antienvelhecimento 

3 7 0 1     

Compreender o conceito de síndrome 
geriátrica, identificá-las e reconhecer a suas 
principais consequências 

4 3 1 3     

Aplicar as técnicas de comunicação verbal 
junto ao paciente idoso 

  4 7     

Realizar anamnese do paciente idoso 
reconhecendo suas peculiaridades 

  6 5     

Executar o exame físico do paciente idoso 
conhecendo as suas peculiaridades 

 1 6 4     

Aplicar e interpretar escalas e testes 
utilizados para triagem e avaliação funcional 
básica do idoso 

1 1 4 5     

aplicar e interpretar escalas e testes 
utilizados para triagem e avaliação cognitiva 
básica do idoso 

2 2 3 4     

Realizar avaliação nutricional básica no idoso 1 3 2 5     
Compreender a avaliação Geriátrica ampla e 
sua importância na avaliação 
multidimensional do idoso 

3 4  4     

Estruturar discurso de acordo com o nível de 
entendimento de cada paciente e familiar, 
falando de forma clara e simples sobre 
diagnóstico, prognóstico e seguimento 
clínico 

  3 6  1 1  

Desenvolver o trabalho em equipe e criar um 
ambiente propício para a participação 
interprofissional, destacando o valor de cada 
profissional no atendimento ao paciente 

1 0 4 4  1 1  

Discutir a dinâmica da interdisciplinaridade e 
executar tarefas com equipe interdisciplinar 

1 1 3 4   2  

Conhecer a evolução histórica da politica 
social do idoso e dos espaços públicos 
ocupados pela sociedade civil na luta pelos 
direitos dos idosos 

2 8     1 1 

Conhecer a política nacional de saúde da 
pessoa idosa 

2 9       

Conhecer a estrutura de funcionamento da 
Política de Atenção à Pessoa Idosa 

3 8       

Compreender e identificar situações de 
negligência e maus tratos aos idosos e os 
fatores que podem influencia-los 

2 2 1 6     

Analisar a construção e experiência da 
função do cuidador de idosos 

3 2  3  1 1 1 

Compreender o conceito de suporte social 4 7       
Reconhecer os sistemas formais e informais 
de suporte social 

2 9       

Identificar os riscos que predispõem a 
institucionalização de idosos 

3 8       

Diferenciar os principais conceitos em ética e 
bioética no envelhecimento 

2 7  1 1    

Abordar os aspectos éticos, bioéticos e legais 
referentes a terminalidade da vida 

5 1  5     

Compreender o testamento vital e suas 
implicações na pratica clínica 

3 3  4   1  

refletir sobre as questões do 
envelhecimento, saúde, espiritualidade e 
terminalidade 

6   2 1  2  
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Definir Iatrogenia, cascata iatrogênica e 
polifarmácia e reconhecer diferentes 
tipos de Iatrogenia 

6 4  1     

Aplicar os princípios da prescrição segura 
para idosos 

3 1 2 5     

Analisar criticamente a prescrição de 
medicamentos para idosos e reconhecer 
iatrogenias farmacológicas, à luz dos critérios 
de Beers em sua versão mais atualizada 

3 1 1 5   1  

Identificar iatrogenia medicamentosa, 
formas de prevenção e resolução 

3 1 2 5     

Identificar pelo menos 3 alterações 
funcionais em cada sistema e seu impacto na 
reserva funcional do idoso 

3 2 2 4     

Realizar diagnóstico diferencial baseado na 
apresentação atípica das doenças nos idosos 

2 1 2 5  1   

Abordar e tratar paciente com desidratação, 
pneumonia, infecção do trato urinário e 
síndrome coronária. 

1 2 1 7     

Abordar paciente que apresenta distúrbios 
do equilíbrio da marcha e sofre quedas. 

1  3 7     

Realizar anamnese cognitiva, aplicar teste 
básicos de avaliação cognitiva e interpreta-
los 

1  4 5 1    

Conhecer as alterações da senescência do 
SNC que geram impacto sobre a cognição e 
analisar as queixas cognitivas a fim de 
discernir entre senescência ou disfunção 
cognitiva patológica 

3 5  3     

Proceder a investigação laboratorial e por 
imagem, das queixas cognitivas, a fim de 
descartar situações com algum potencial de 
reversibilidade e realizar o diagnósticos 
diferencial entre as demências 

4 1 1 5     

Conhecer, Diagnosticar e tratar as principais 
demências que acometem idosos 

5 2 1 4     

Compreender a gravidade do delirium e seu 
impacto prognóstico na vida do idoso, de 
forma a compreender a necessidade de 
intervenção em caráter de urgência 

5  1 5     

Implementar tratamento especifico para a 
condição clínica geradora do delirium e 
tratamento para as alterações 
comportamentais ligadas ao deliriam. 

5  1 5     

Implementar medidas não farmacológicas 
para prevenção e tratamento do delirium 

3 2 1 4  1   

Conhecer as peculiaridades da depressão do 
paciente idoso 

1 3 1 5  1   

avaliar e tratar um paciente idoso em 
depressão 

 2 2 6  1   

Conhecer os aspectos da senescência 
geradores de IU em idosos, compreender o 
caráter etiológico multifatorial da IU neste 
faixa etária e o impacto sobre a vida e saúde 
do paciente idoso 

2 5 2 2     

Realizar anamnese apropriada, discernir 
entre os tipos de IU e orientar tratamento 
farmacológico e não farmacológico para a 
Incontinência enquanto síndrome Geriátrica 

2 1 3 4  1   

Proceder rastreio rotineiro de quedas, avaliar 2 1 2 5  1   
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equilíbrio e marcha, avaliar condições 
predisponentes e precipitantes e 
implementar intervenção direcionada de 
forma a diminuir o risco de quedas. 
Conhecer a síndrome da imobilização 
discernindo do estado de imobilização, seus 
fatores de risco e suas consequências para o 
idoso 

3 5 1 2     

Conduzir um exame vigilante das áreas de 
pele com alto risco para lesões por pressão, 
descrever e classificar as lesões existentes e 
orientar cuidadores sobre estratégia de 
prevenção de tais lesões 

1 1 6 3     

Identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas em 
idosos 

3 4 1 3     

Realizar rastreio de doenças crônicas em 
idosos 

2 2 2 5     

Realizar avaliação e manuseio das principais 
doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, 
dislipidemia, hipotireoidismo clínico e 
subclínico no idoso, osteoporose, depressão 
e demência, a luz de um julgamento amplo 
baseado no status funcional e na perspectiva 
de sobrevida. 

1 5 2 2  1   

Conhecer as principais definições de 
cuidados paliativos 

5 5  1     

Indicar pacientes para cuidados paliativos 5 3  2  1   
Aplicar protocolo SPIKE para dar má notícia 2   8  1   
Avaliar e manejar a dor e outros sintomas 
prevalentes em pacientes terminais 

5   6     

Identificar nas necessidades psicológicas, 
sociais e espirituais de paciente com doenças 
avançadas e de seus familiares e lincar as 
necessidades encontradas com os membros 
da equipe multidisciplinar apropriados. 

4 2 1 2 1  1  

conhecer a bioética e  legislação em cuidados 
paliativos 

4 6   1    

Abordar os principais problemas 
relacionados à hospitalização dos idosos. 

7 4       

Conhecer as indicações de internação de 
pacientes idosos em Unidade de Terapia 
Intensiva. 

4 5  2     

Programar alta hospitalar de idosos e realizar 
os cuidados de transição. 

5 2  3  1   

Identificar potenciais riscos da hospitalização 
de idosos (incluindo imobilidade, delirium, 
efeitos adversos de medicamentos, 
desnutrição, ulcera por pressão, 
procedimentos, peri e pós operatórios, 
infecções hospitalares) e identificar 
estratégias potenciais de prevenção. 

5 3  3     

Explicar os riscos, indicações, alternativas e 
contraindicações para o uso da contenção 
física e química em pacientes idosos. 

3 2  6     

Comunicar os pontos chaves de um plano 
alta seguro (entre eles: lista de 
medicamentos detalhada e plano para 
seguimento) incluindo uma comparação dos 
potenciais locais de estadia no pós alta 

4  1 6     
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hospitalar. 
Identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas em  
idosos 

4 5  2     

Identificar os riscos potenciais da 
hospitalização em idosos e estratégias de 
prevenção. 

3 6  2     

Realizar o rastreio de doenças crônicas em 
idosos 

5 3  3     

Realizar avaliação e manuseio das principais 
doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, 
dislipidemia, hipotireoidismo clínico e 
subclínico no idoso 

3 3  5     

Descrever vários níveis de recursos para o 
cuidado na comunidade e nas instituições de 
longa permanência e recursos de 
financiamentos do cuidado disponíveis na 
comunidade 

7 1 2   1   

Determinar quando um paciente idoso tem 
capacidade suficiente para fornecer sua 
história clínica com acurácia, tomar decisões 
e participar do desenvolvimento do seu 
plano de cuidados 

3  2 4   1 1 

Elaborar estratégias de prevenção e 
tratamento da síndrome do imobilismo, com 
ênfase no trabalho interdisciplinar 

5 2 1 2   1  

Compreender o conceito de SÍNDROME DA 
FRAGILIDADE e a necessidade de sua 
detecção precoce em função do impacto 
desta  síndrome sobre a vulnerabilidade e a 
funcionalidade do indivíduo idoso.  

4 6       

Realizar diagnóstico, tratamento e prevenção 
da Síndrome da Fragilidade 

3 3  4     

Compreender o conceito de 
MULTIMORBIDADE e o impacto desta sobre 
a geração de apresentações atípicas e 
desfechos desfavoráveis 

2 6  2     

Compreender a importância do tratamento 
não fragmentado das MULTIMORBIDADES 

1 6 1 1   1  

Diagnosticar e tratar adequadamente a 
Tontura em indivíduos idosos 

 1 1 8     

Diagnosticar e tratar adequadamente a dor 
em indivíduos idosos 

 4 1 5     

Compreender o conceito de Prevenção 
Quaternária e sua importância na prevenção 
do excessivo intervencionismo diagnóstico e 
terapêutico 

 6  3  1   
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APÊNDICE 8 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
Parecer do CEP 
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