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Mas o que é importante não muda... a tua força e convicção 
não têm idade. O teu espírito como qualquer teia de aranha. 
Atrás de cada linha de chegada há uma de partida. Atrás de 
cada conquista, um novo desafio. Enquanto estiver vivo, sinta-
se vivo. Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo. Não 
viva de fotografias amareladas... 
Continue, quando todos esperam que desista. Não deixe que 
enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez 
de pena, tenham respeito por você. Quando não conseguir 
correr através dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, 
caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala. 
Mas nunca, nunca se detenha!!! 

 

Madre Teresa de Calcutá 
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RESUMO   

Diante do fenômeno progressivo de envelhecimento populacional e das inúmeras 

recomendações internacionais e nacionais para a inclusão de Geriatria e 

Gerontologia nos cursos de graduação, como forma de preparar recursos humanos 

para um atendimento minimamente qualificado na atenção da população idosa, 

vislumbramos a construção desta tese, em que nos propusemos a conhecer como 

tem ocorrido o ensino de Geriatria e Gerontologia nas escolas de Medicina do 

Paraná; verificar se há uma organização específica para este ensino ou se ele vem 

sendo desenvolvido no contexto de outras especialidades e quais seriam os 

conteúdos privilegiados neste contexto; realizar a caracterização do perfil dos 

docentes responsáveis por este ensino. Para concretizar nossos propósitos, 

realizamos uma pesquisa descritiva e exploratória nas seis escolas médicas 

paranaenses, desenvolvida de forma combinada e predominantemente qualitativa, 

utilizando-se como sujeitos os coordenadores de curso e os docentes responsáveis 

por este ensino. Obtivemos a resposta de 100% das escolas, com resultados e 

discussão sistematizados através da análise de conteúdo, que são apresentados em 

três tópicos abordando, respectivamente: No primeiro, “A inserção da Geriatria e 

Gerontologia no currículo”, os coordenadores das seis escolas vislumbraram a 

necessidade da inserção desta temática no currículo formal, porém apenas 50% das 

escolas apresentaram em sua grade curricular uma proposta formal estabelecida. 

Nestes casos, estavam organizadas em módulos/disciplinas inseridas 

predominantemente no período intermediário do curso médico, e os seus conteúdos 

programáticos perpassaram as várias perspectivas relevantes aos aspectos 

gerontogeriátricos; No segundo, “Docentes responsáveis pelo ensino de 

Geriatria/Gerontologia nas escolas de medicina do Paraná”, a inserção acadêmica 

através da clinica médica foi predominante, verificando-se um tempo médio de seis 

anos de atividade docente especificamente na área de Geriatria e Gerontologia e 
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todos possuem pós-graduação. Todos são professores efetivos e possuem 

dedicação parcial média de 20 horas/semanais, participando como docentes em 

outras disciplinas e cursos da área da saúde. Finalmente, avaliamos “As 

perspectivas futuras e sugestões de mudança do ensino da Geriatria na visão dos 

docentes”, evidenciando que todos os docentes afirmam a necessidade das escolas 

adaptarem-se ao processo de envelhecimento e suas conseqüências médico-

sociais. Para isso, enfatizam a utilização de ações verdadeiramente interdisciplinares 

que perpassem de forma longitudinal todos os anos do curso médico e integrem as 

demais especialidades. A utilização de cenários de aprendizagem diversificados 

como domicílio, clubes e instituições, além da preocupação para a capacitação e 

qualificação docente nesta área, são capacitados como pilares indispensáveis para 

o adequado atendimento desta população nas próximas décadas. 

Concluindo, esperamos que este estudo possa fomentar o alinhamento dos 

preceitos da atenção pública, delineada na busca da eqüidade na atenção da 

população em geral sugerida pelas normatizações vinculadas ao SUS e pelas 

Diretrizes Curriculares, indicando a necessidade de medidas de adequação nas 

estruturas curriculares dos cursos e incorporando, de maneira mais explícita, o 

preparo dos futuros médicos para a resolução da maioria dos problemas 

relacionados a pessoa idosa na nossa sociedade. 
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ABSTRACT 

 
In face of the gradual phenomenon of populational aging and of 

uncountable international and national recommendations for the inclusion of the 

subject Geriatrics and Gerontology in the graduation courses as a away of preparing 

human resources for medical practice at least minimally qualified in the attention of 

the elderly, we base the construction of this thesis, in which we proposed ourselves 

to know how Geriatrics and Gerontology is being taught at the Medical Schools in 

Paraná, to verify if there is an specific organization to teach the subject or if it has 

been taught within the context of other subjects, the contents of the subject being 

emphasized when being taught simultaneously with other subjects and characterize 

the profile of the professionals responsible for the subject. To materialize our 

intentions, we performed a descriptive and exploratory research in six medical 

schools of Paraná, developed in a combined and predominantly qualitative way, 

using as subjects the courses coordinators and teachers responsible for Geriatrics 

and Gerontology. We obtained the reply of 100% of the aimed schools, with results 

and systemized discussions through content analysis, which are presented in three 

topics that take in consideration, respectively: In the item “The insertion of Geriatrics 

and Gerontology as one of the curricular subjects”, all six coordinators agreed on the 

necessity of the insertion of this subject in the formal curricular grid, however only 

50% of the schools had presented in its curricular grid a established formal structure, 

organized in modules/disciplines inserted predominantly in the intermediate period of 

the medical course  and its programmed contents considerated the several  

perspectives relevant to the aspects of the discipline. As for the item “Professionals 

responsible for teaching Geriatrics and Gerontology in schools of medicine of 

Paraná", the academic insertion through medical clinic was predominant, verifying an 

average time of six years of teaching activity specifically in the area of Geriatrics and 

Gerontology and all of them have concluded post-graduation courses too. These 

professionals are all contracted teachers with partial dedication to the subject that 

rates, averagely, 20 hours per week, also participating as professors in other 

disciplines and courses of the health area. Finally, we evaluated “The future 
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perspectives and suggestions of possible changes concerning the teaching of 

Geriatrics according to the professors' points of view ", highlighting that all the 

professionals agree on the necessity of an adaptation of the schools to the aging 

process and its medical and social consequences. In order to accomplish this, there 

is emphasis on the actions that truly commit to all medical areas and are relevant in a 

longitudinal way to all the years of the medical course and integrate other specialties 

as well. The utilization of diversified learning sceneries such as the domicile, clubs 

and institutions, in addition to the concern for the capacity of the professional in this 

area and his/her qualifications, will become one of the indispensable pillars for the 

adequate medical care of this population in the next decades. 

Concluding, we wait that this study can foment the alignment of the rules of 

public health, delineated in the search of fairness in the attention of the population in 

general, suggested by the bonded norms to the SUS and by the curricular guidelines, 

indicating the necessity of measures of adequacy in the curriculum structures of the 

courses and incorporating, in more explicit way, the preparation of the future doctors 

for the resolution of the majority of the elderly's problems in ours society. 
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1  INTRODUÇÃO 

O Brasil, como a maioria dos países em desenvolvimento, ainda não 

resolveu problemas clássicos de saúde, educação, saneamento básico, habitação, 

previdência social, transporte e urbanização. Além disso, depara-se com uma 

situação de envelhecimento populacional exponencial (CHAIMOWICZ, 1997). Um 

dos elementos chave para um adequado desenvolvimento socioeconômico como a 

eqüidade na atenção à saúde ainda é subjugada e os idosos, que se estabelecem 

como um dos segmentos mais vulneráveis no contexto atual, acumulam 

enfermidades e incapacidades, com diminuição gradativa da sua qualidade de vida 

(OPAS, 1998). 

O indivíduo idoso ainda não recebe uma abordagem ampla que contemple 

todo seu universo. Normalmente, não é submetido à triagem rotineira para fins de 

prevenção e reabilitação. A sua abordagem em saúde é centrada no atendimento 

médico, que tenta explicar todas as queixas e os sinais apresentados para um único 

diagnóstico, o que na maioria das vezes é, no mínimo, inadequado quando não 

negligente porque este preceito pode ser adequado para o adulto, mas poucas 

vezes pode ser aplicado para o idoso (VERAS, 2003). Em alguns estudos, 

demonstra-se que quase 85% destes apresentam pelo menos uma doença crônica 

com sinais e sintomas diversificados e diferenciados das outras faixas etárias e 

cerca de 10% deles possuirá no mínimo cinco distúrbios classificados como crônicos 

(RAMOS et al., 1993). 

Como forma de agravamento, em um estudo da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) para a Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento (AME) realizada 

em Madri no ano de 2002, ao se discutir sobre os conteúdos que os alunos 
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aprendem sobre envelhecimento humano, verificou-se que os aspectos negativos da 

velhice ainda se sobrepõem aos positivos, perpetuando os mitos e estereótipos 

relacionados ao idoso e raramente são abordados temas sobre os aspectos 

positivos desta fase da vida (KELLER et al., 2002). 

No Brasil, de forma geral, a formação de recursos humanos na atenção à 

saúde da pessoa idosa ainda ocorre primordialmente de maneira não-formal, por 

meio de eventos de curta duração, tais como seminários, congressos, simpósios e 

mini-cursos, geralmente promovidos por sociedades científicas, institutos e 

organizações não circunscritas à formação convencional. De maneira ainda 

incipiente e sem padrões mínimos temáticos, ocorrem os cursos de extensão 

universitária e de pós-graduação Lato-Sensu (Especialização) e Stricto-Sensu 

(Mestrado e Doutorado), os quais deverão ser responsáveis pela formação e 

capacitação de profissionais capazes de efetuar e planejar o atendimento da 

população idosa (DIOGO, 2004).  

Estabelecendo um elo com estes dados, o autor deste estudo reforça as 

afirmativas, confrontando-as com a sua trajetória formal na área da saúde. Levando 

em conta que, durante o período da sua graduação médica, foram-lhe oferecidas 

restritas informações referentes ao idoso e ao envelhecimento humano, as quais 

eram deliberadas de acordo com o interesse e o domínio do professor sobre o tema. 

No currículo formal não havia qualquer matéria ou módulo específico relacionado à 

Geriatria e Gerontologia.  

Com isso, inúmeras outras lacunas na formação do pesquisador como 

profissional médico também foram observadas: nas atividades curriculares formais, a 

realização de atividades multi e interdisciplinares não foram oportunizadas, sendo 

que poderiam permitir a inter-relação com outros saberes, como a enfermagem, 



 

 

 

15  

psicologia, fisioterapia, assistência social, dentre outras, ficando assim “restrito” ao 

mundo do curso de médicos. Dentro deste mundo, formado por professores, 

pacientes e, principalmente, acadêmicos, o paciente idoso era muitas vezes 

discriminado, devido à dificuldade em sua abordagem, determinada pela falta e/ou 

insuficiência de preparo acadêmico, caracterizada pela inabilidade de proceder com 

relação aos cuidados que devem ser dispensados a este grupo de pacientes. 

Naquelas ocasiões, os pacientes jovens e adultos, com uma única doença 

manifestada, com os sinais e sintomas clássicos dela, sobre os quais fosse possível 

intervir sem a “ajuda” de outros profissionais e que inspirassem menos 

procedimentos e, conseqüentemente, menor custo e maior rotatividade, pareciam 

ser os pacientes mais atrativos para o aprendizado. Associado a estes fatos, os 

pacientes idosos normalmente apresentavam distúrbios crônicos com diagnóstico e 

prognóstico definidos, sendo que não havia muitas outras possibilidades 

terapêuticas para com estes pacientes, na visão de princípios cartesianos, a não ser 

adotar medidas emergenciais quando o mesmo manifestava alguma intercorrência 

de seu quadro cronificado. 

Mais especificamente a temática do Ensino Médico, apesar de também não 

possuir nenhuma inserção no currículo formal da graduação, esteve presente de 

forma ativa no currículo pararelo do pesquisador no período entre o 2º e o 6º ano do 

curso de graduação médica. Naquela época, foi possível atuar como participante e 

pesquisador nas reuniões de colegiado referentes à reforma curricular do curso de 

graduação médica da instituição e, com uma perspectiva mais ampliada, participava 

dos fóruns regionais e nacionais da Comissão Interinstitucional Nacional de 

Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), da Associação Brasileira de Ensino Médico 

(ABEM) e da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM), 
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como integrante ativo. 

Como profissional médico, iniciou as atividades na Aeronáutica em Curitiba 

e, paralelamente, um estágio voluntário no Instituto de Geriatria e Gerontologia do 

Paraná, sob a supervisão do Dr. Maurílio José Pinto, um serviço pioneiro e de 

excelência na cidade de Curitiba, o qual motivou-lhe a realizar uma pós-graduação 

em Gerontologia, área que é concebida como voltada para o estudo do 

envelhecimento humano em sua perspectiva interdisciplinar, ao qual temos que levar 

em conta não somente os aspectos clínicos e biológicos, mas também as condições 

psicológicas, sociais, econômicas e históricas do idoso. Conjugadamente participou 

da coordenação acadêmica do curso de Atualização em Geriatria da Fundação de 

Apoio e Valorização do Idoso(FAVI), devido ao interesse pelo tema e a experiência 

na área educacional. Atualmente, realiza atividades vinculadas à assistência 

propriamente dita e ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e intervenção, em 

espaços diversificados, como na Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que é 

responsável pelo atendimento básico das populações indígenas, no Hospital da 

Aeronáutica de Curitiba onde suas principais atividades estão voltadas para o 

público idoso, através do PIMES (Programa de Incentivo e Manutenção do 

Envelhecimento Saudável). Também participa do desenvolvimento de trabalhos 

comunitários e de aperfeiçoamento profissional na FAVI e na Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), com atividades de pesquisa e ensino no Grupo Multidisciplinar 

de Pesquisa sobre Idosos (GMPI), vinculado à Pós-Graduação de Enfermagem, 

todas estas visando proporcionar o bem-estar da pessoa idosa e seus familiares. 

Com a interligação do exposto anteriormente, a partir do momento em que 

tem a oportunidade de aprimorar e desenvolver novas habilidades através do 

exercício científico vislumbramos a aproximação destes dois grandes temas que 
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fazem parte direta do cotidiano profissional do autor que são a Geriatria e a 

Educação Médica, através do desenvolvimento deste trabalho acadêmico.  

O estímulo para o desenvolvimento de um trabalho que permita 

estabelecer e elaborar discussões pertinentes ao ensino médico e aos respectivos 

conhecimentos acadêmicos inseridos na graduação referentes ao envelhecimento 

humano e ao idoso mostra-se relevante, considerando especialmente a escassez de 

produção acadêmica sistematizada sobre a temática do currículo médico formal com 

a geriatria. 

Dessa forma, focalizando o tema surgem indagações que norteiam este 

estudo: 

Como tem ocorrido o ensino de Geriatria na graduação médica nas escolas 

do Paraná? 

Existe uma organização específica para este ensino (como Disciplina ou 

módulo), ou vem sendo desenvolvido no contexto da Clínica Médica em geral? 

Que conteúdos têm sido privilegiados? 

Quem é o docente responsável por este ensino? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Conhecer o ensino de Geriatria e Gerontologia na graduação médica das 

escolas de Medicina do Paraná. 

2.2 ESPECÍFICOS 

a) Investigar a diversidade deste ensino no projeto dos cursos, incluindo 

forma e momento de inserção, conteúdos privilegiados, estratégias de 

ensino e de avaliação; 

b) Conhecer o perfil dos docentes responsáveis por este ensino, 

apreendendo suas concepções sobre a Geriatria e Gerontologia e suas 

particas pedagógicas; 

c)  Identificar sugestões de aprimoramento deste ensino. 
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 3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O ENVELHECIMENTO HUMANO – CONCEITOS E REPRESENTAÇÕES 

O Envelhecimento Humano e a velhice, devido a sua amplitude e 

complexidade, não possibilitam a construção de um único conceito, principalmente 

pelos diversos olhares ao qual estão expostos através das diversas áreas do 

conhecimento: biologia, psicologia, medicina, direito, antropologia, arquitetura, etc. 

(PAPALÉO NETTO, 2002). 

Com isso, assim como uma lei da física, o termo velhice, estará 

determinado por quem o observa. Para um cardiologista, ele pode definir temos a 

idade das nossas artérias, onde o denominador comum é a aterosclerose, 

responsável pela grande maioria dos casos de infartos e isquemias cerebrais; o 

conceito de um filósofo chinês pode ser que velho é aquele que tem vinte anos mais 

do que eu; o de um adolescente é velho é meu pai de 40 anos; para um Geneticista 

o envelhecimento pode começar no período embrionário, onde muitas células 

envelhecem e morrem antes mesmo do nascimento do feto; para especialistas 

burocratas, que podem possuir uma visão pontual e determinista, a velhice começa 

aos 60 anos (BODACHNE, 1998). 

3.1.1 Representação Biológica 

Segundo Cruz et al. (2000), o envelhecimento constitui-se num processo e 

tem uma formatação biológica, progressiva e ainda inevitável até os dias atuais. 

Conseqüentemente, todas as modificações têm uma correlação direta da ação do 
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tempo e, com isso, uma tendência geral à atrofia e à perda funcional, com a 

diminuição gradativa da capacidade inerente de adaptar-se ao meio ambiente e, em 

conseqüência, uma maior prevalência de processos degenerativos vão 

inevitavelmente nos conduzir ao que denominamos morte. 

Para a OMS, através de documento editado pela Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS) (1998): 

Envelhecer é um processo seqüencial, individual, acumulativo, irreversível, 
não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos 
os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz 
de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto aumente a sua 
possibilidade de morte. 

A mesma organização ainda estabelece que: 

O envelhecimento pode ser definido como um processo de mudança 
progressiva no estado biológico, psicológico e social do indivíduo. O idoso é 
comumente estabelecido por grupos específicos, por exemplo, a partir de 60 
anos dependendo dos aspectos culturais e da percepção pessoal. Contudo, 
o envelhecimento é um processo estabelecido ao longo do percurso de 
vida, com o aparecimento antes do nascimento e continuando ao longo de 
toda a existência (OPAS, 1999).   

De forma semelhante, Bodachne (1998) define que: 

Velhice pode ser caracterizada como: um processo de perda gradativa das 
funções biológicas, com um conseqüente aumento da probabilidade de 
morte que está intimamente associada com a agregação de patologias. Nos 
seres humanos, estas alterações configuram mudanças no comportamento, 
na habilidade intelectual e na capacidade física, afetando diretamente sua 
interação com o meio ambiente, onde, de acordo com a cultura que o 
indivíduo envelhecido está inserido é um elemento fundamental para o 
enriquecimento da comunidade. 

Atualmente o relógio biológico da espécie humana atinge 90-95 anos, com 

ajuste gradativo nas próximas décadas para até os limites de 130 anos. No entanto, 

o grande desafio que se apresenta é a elaboração de cenários nos quais os avanços 

da ciência e da tecnologia permitam ao ser humano alcançar esses limites de forma 



 

 

 

21  

independente, não-fragilizado, livre de diversas doenças e com uma expectativa de 

vida que se aproxime do limite biológico máximo (VERAS, 2002). Uma das 

condições essenciais para termos êxito neste grande desafio constitui-se na 

mudança de inúmeros paradigmas da medicina atual. O investimento na prevenção 

e reabilitação terá que superar as demandas, enquanto hoje os recursos são 

investidos essencialmente na resolução de distúrbios agudos, o que modificará a 

visão de custo-efetivo para a de humano-efetivo (LIBOW, 2005). 

3.1.2 Representação Social, Histórica e Cultural 

O idoso, em uma perspectiva sócio-histórica, pode ser vislumbrado de 

várias maneiras de acordo com o referencial no qual está inserido. Sendo assim, 

para efeitos deste estudo, a perspectiva do idoso será tratada na cultura ocidental, 

com a divisão determinada por períodos cronológicos distintos. 

Na história da humanidade, as idéias sobre o envelhecimento humano são 

tão antigas quanto os registros mais remotos e, independentemente do grupo 

cultural, a finitude da vida e o seu envelhecimento, estão sempre associados ao ser 

humano, enquanto que a imortalidade é reservada aos deuses e divindades; como 

exemplo, temos as figuras mitológicas de Tithonus que conseguiram a imortalidade 

de Zeus, mas não a dádiva da juventude, então vivem eternamente, só que com as 

características e déficits de um centenário (MORLEY, 2004).   

Oliveira (2000) destaca que na Grécia antiga o idoso é relacionado com a 

sabedoria, inserido no contexto da filosofia, perfazendo a atividade da busca 

constante do saber. Na origem da concepção de República determinada por Platão, 

se estabeleceu o cargo de filósofo-rei, que seria correlacionado com a sabedoria e a 

idade do candidato à sua ocupação. Nesta sociedade, o auge do indivíduo idoso 
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deu-se pela criação da Gerusia ou conselho de anciãos, com grande poder e 

prestígio perante a sociedade grega. 

Na Idade Média, quando a sociedade estava envolvida pelo teocentrismo e 

dominada pelos dogmas cristãos, o idoso não está mais vinculado à sabedoria, mas 

sim a um privilégio de vontade Divina, em que o indivíduo fiel aos preceitos da fé 

supera a provação do tempo e aproxima-se da graça de Deus, permeando muitas 

vezes uma perspectiva de santificação ou adoração (BEAUVOIR, 1990). 

A partir da revolução industrial, a característica teocêntrica do mundo 

medieval já foi ultrapassada e o antropocentrismo dominava a sociedade moderna, a 

produtividade estabeleceu os preceitos desta sociedade. Nesta fase, o idoso 

demonstrava-se inapto ao trabalho para as atividades industriais produtivas 

caracterizadas principalmente pelas longas jornadas de trabalho, ritmo frenético das 

atividades e competitividade. Neste contexto, iniciou-se a criação de instituições de 

longa permanência denominadas, na ocasião, “asilos” que cumpriam um papel de 

exclusão de indivíduos socialmente inoperantes, pois a presença destes no seio da 

sociedade atrapalhava as perspectivas econômicas, pelas quais o que vale é o que 

você irá produzir ou produz, não a sua sabedoria ou santidade. 

Com a Revolução Francesa, emergiram idéias a partir do lema: liberdade, 

igualdade e fraternidade, que fizeram surgir conceitos como benevolência que 

estimularam os institutos de caridade e de filantropia, priorizando ações 

humanizantes para o idoso (BEAUVOIR, 1990; OLIVEIRA, 2000). 

Para Haddad (1993), no atual ciclo vital econômico, o indivíduo é encarado 

por três fases distintas: a iniciação para o trabalho ou escolarização (até 14 anos), a 

participação no processo produtivo (de 15 a 64 anos) e o afastamento do mercado 

de trabalho por aposentadoria (65 anos e mais). Sob esta ótica, determinada pela 
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sociedade capitalista, o valor da pessoa é determinado pelo processo de produção, 

sendo indispensável possuir os bens materiais normalmente proporcionados pelo 

trabalho. Sendo assim, a velhice evidencia a reprodução das desigualdades sociais. 

Veras (1994) destaca que o nosso país apresenta contrastes e 

desigualdades peculiares, com umas regiões tão miseráveis quanto as dos países 

mais pobres do mundo e outras que são verdadeiras metrópoles, mas nessas 

poucos desfrutam de facilidade e serviços típicos dos países desenvolvidos. A 

distribuição da riqueza se caracteriza pela iniqüidade e a concentração de recursos 

nas mãos de relativamente poucos. Em época similar, as conferências da OPAS 

traçaram um objetivo de colocar como prioridade a adequada atenção aos idosos, 

com vistas ao desenvolvimento socioeconômico sustentável na América Latina do 

século XXI. 

Bodachne (1998), identificou que o envelhecimento, em inúmeras 

ocasiões, é encarado como castigo para os humanos. E atualmente a palavra 

“velho” possui ainda um conjunto imenso de conotações pejorativas. Numa 

sociedade que idolatra a juventude, a beleza e a força física, ser velho significa estar 

envolvido em um universo de adjetivos negativos e degradantes. A sociedade ainda 

está estruturada no sentido de negar a velhice e valorizar a pessoa que consegue 

disfarçá-la fisicamente (velhos “bem conservados”) e/ou psicologicamente (velhos 

“de espírito jovem”). O velho sábio desapareceu de nossa realidade, permanecendo 

apenas como um conceito abstrato. 

De uma forma até um pouco contrastante com o acima exposto, interposto 

com o aumento gradativo da expectativa de vida, indivíduos se aposentam aos 60 

anos e iniciam um novo ciclo de trabalho por mais 30 ou 40 anos. Na educação, 

teremos possivelmente formação profissional e cursos universitários especificamente 
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para cidadãos de mais de 60 anos. Os novos medicamentos poderão debelar muitas 

doenças e outra grande mudança, em parte decorrente dos avanços dos fármacos, 

dar-se-á na esfera da sexualidade: A introdução de medicamentos que permitirão 

uma vida sexual ativa substancialmente ampliada. É possível que tenhamos, em 

breve, famílias com cinco gerações, algumas delas às voltas com o desemprego 

devido ao processo de globalização, em que caberá aos mais idosos o papel de 

sustentáculo por contarem com aposentadoria e terem conseguido reinserção no 

mercado de trabalho (CAMARANO, 1999). 

Lazaeta (1994), identifica que estas prerrogativas poderão ser alcançadas 

de maneira mais factível a partir de políticas públicas estrategicamente 

estabelecidas. Na sociedade brasileira, este exemplo, pode ser configurado pela 

implantação da Política Nacional do Idoso (PNI), em 1994 e pelo Estatuto do Idoso, 

em 2003, direcionando ações com vistas às pessoas, que delimitam-se como idosos 

por legislações especificas. Neste caso, adotando-se parâmetros cronológicos, o 

idoso é considerado como o indivíduo dos países em desenvolvimento com idade 

igual ou superior a 60 anos, e 65 anos para os indivíduos dos países desenvolvidos. 

Estas políticas vêm especificamente estabelecer diretrizes para ações em prol da 

qualidade de vida ao idoso da nossa sociedade, coagindo e punindo discriminações, 

abusos e maus tratos (BRASIL, 2003). 

3.1.3 Representação Epidemiológica e Demográfica 

Beauvoir (1990), na década de 70, identificou o envelhecimento da 

população mundial como um fenômeno recente, ao qual a maioria dos países está 

adaptando-se gradativamente. Ramos (1987), no início de seus estudos 

epidemiológicos, destaca que as questões relativas ao idoso têm crescido em 
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importância e relevância, uma vez que o envelhecimento da população é um 

fenômeno global que traz importantes repercussões nos vários segmentos da 

sociedade. Em análise da situação da saúde nacional verifica-se que a distribuição 

etária a cerca dos últimos 60 anos era bastante jovem, o que permaneceu até os 

anos de 1970 (BRASIL, 2004). A partir daí tivemos mudanças significativas no 

comportamento das taxas de fecundidade e da mortalidade, o que evidenciou uma 

queda na razão de fecundidade total de 5,8 em 1970 para 2,3 em 2000, refletindo 

uma redução de mais de 60 % deste parâmetro (IBGE, 2002). 

As mudanças na composição etária também evidenciam o envelhecimento 

da população, indicando a redução da participação dos mais jovens na estrutura 

etária do país, cada qual com as suas particularidades regionais, demonstrando uma 

situação peculiar de enorme heterogeneidade.  

Para Butler; Hyer e Schechter (1993), em 2020 quando a esperança de 

vida ao nascer estiver alcançando 75,5 anos, a população será formada por cerca 

de 23,5% de jovens e 7,7% – ou 16,2 milhões – de idosos. Por volta de 2080, a 

proporção de jovens e idosos deverá se estabilizar, com respectivamente 20% e 

15% do total. A partir de então, novos incrementos na proporção de idosos 

dependerão não mais do declínio da fecundidade, mas sim da redução da 

mortalidade após os 64 anos, como já ocorre hoje em países como Suécia, 

Inglaterra e Estados Unidos.  

Camarano (2002), enquadra o Brasil neste contexto, pela grande 

heterogeneidade, com um aumento do contingente de idosos de 4% em 1940 para 

8% em 1996, projetando-se que para no ano 2025 se ultrapasse os 30 milhões de 

indivíduos. Segundo dados do IBGE (2000) através da perpetuação das tendências 

verificadas da dinâmica demográfica da população nacional, as projeções para as 
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próximas duas décadas demonstram que a população idosa poderá representar até 

13% da população, chegando a mais de 30 milhões de pessoas. Além disso, a 

proporcionalidade dos idosos “mais idosos”, ou seja, a de 80 anos e mais, também 

está aumentando, alterando a composição dentro do próprio grupo de idosos. Desta 

forma, mesmo a fecundidade sendo ainda o principal fator do processo com relação 

à população idosa, é a longevidade que vem progressivamente definindo seus 

traços de evolução. 

Butler, Hyer e Schechter (1993), ainda referem que, além do contexto do 

envelhecimento populacional, a velocidade com que se processam as mudanças 

demográficas tem sido muito diferente entre o Brasil e os países industrializados, 

devido à rapidez com que declinam as taxas de fecundidade e mortalidade infantil. O 

mesmo autor demonstra que enquanto na França 115 anos deverão transcorrer 

antes que a proporção de idosos duplique – passando de 7% para 14% – aqui o 

mesmo fenômeno deverá ocorrer em apenas 30 anos, de 7,7% em 2020 para 14,2% 

em 2050. 

Chaimowicz (1997), identifica uma situação impar, pela dimensão de uma 

mudança demográfica ocorrida em curto espaço de tempo, estabelecido em um 

Estado que se apresenta com carência evidente de investimentos na formação de 

recursos humanos e na construção de uma infra-estrutura adequada para o 

atendimento desta população, que disputa prioridades de atenção às necessidades 

básicas de saúde com a infância e a adolescência. As próprias políticas de atenção 

ao idoso instigam para o desenvolvimento de uma visão inadequada das 

necessidades dos idosos, na qual muitas vezes a conquista da manutenção da 

autonomia e da independência não é almejada em primeiro plano. 

A transição epidemiológica no Brasil, para Frenk et al. (1991), não tem 
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ocorrido de acordo com o modelo experimentado pela maioria dos países 

industrializados e nem mesmo por vizinhos latino-americanos como o Chile, Cuba e 

Costa-Rica.  

Alguns aspectos caracterizam este “novo” modelo onde: 1) não há 
transição, mas superposição entre as etapas onde predominam as doenças 
transmissíveis e crônico-degenerativas; 2) uma natureza não unidirecional 
denominada “contra-transição” determina a re-introdução de doenças como 
dengue e cólera, ou o recrudescimento de outras como a malária, 
hanseníase e leishmanioses; 3) “transição prolongada” determinada por 
estes processos cria uma situação em que a morbi-mortalidade persiste 
elevada por ambos os padrões; 4) a polarização epidemiológica determina 
que diferentes regiões em um mesmo país tornam-se contrastantes pelas 
diferenças epidemiológicas, muitas vezes, exorbitantes (FRENK et al.,1991). 

Para Chaimowicz (1997), há uma correlação direta entre os processos de 

transição demográfica e epidemiológica. Geralmente, o início da queda da 

mortalidade é concentrado seletivamente entre as doenças infecto-contagiosas, 

tendendo a beneficiar os grupos mais jovens da população. Estes “sobreviventes” 

passam a conviver com fatores de risco para doenças crônico-degenerativas e, na 

medida em que aumenta a expectativa de vida, tornam-se mais freqüentes as 

complicações destes distúrbios. O perfil de saúde predominante da população é 

caracterizado pelas doenças crônicas e suas complicações que implicam em 

décadas de utilização dos serviços de saúde, ao invés de ser pelos processos 

agudos que “solucionam-se” rapidamente através da cura ou do óbito. Como 

exemplo, destacam-se as seqüelas de distúrbios cardiovasculares, as fraturas 

decorrentes de quedas freqüentes, as amputações e cegueira provocados pelo 

diabetes e a dependência determinada pelos processos de deterioração cognitiva. 

Veras (2003) ainda destaca que, na área da saúde, os idosos são os 

maiores usuários dos serviços oferecidos, efetivando gastos maiores e 

desproporcionais às outras faixas etárias – o que é de conhecimento quase 

unânime. A maioria dos idosos possui mais de uma queixa de saúde, normalmente 
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configuradas como de longa duração, agregadas com a necessidade de um 

atendimento qualificado, com equipes multidisciplinares e o uso de exames 

complementares de alto custo, associado a uma baixa resolutividade. Porém, o 

estabelecimento destes serviços deve estar centrado nas atitudes de promoção e 

prevenção com vistas à melhoria da qualidade de vida, mantendo-os com o máximo 

de capacidade funcional e independência física e mental, o maior tempo possível, 

em detrimento da redução das taxas de mortalidade.  

Kalache, Veras e Ramos (1987) alertam para o conceito de 

“envelhecimento funcional” que, nos países do Terceiro Mundo, pode ocorrer muito 

antes da barreira artificial dos sessenta anos, devido às condições de vida precárias.  

Butler, Hyer e Schechter (1993) destacam que estas características 

reforçam a noção de que o envelhecimento populacional pode passar a representar 

mais um problema que uma conquista da sociedade, na medida em que os anos de 

vida ganhos não sejam vividos em condições de independência e saúde. Isto, 

geralmente, implica em custos elevados para o sistema de saúde. Nos Estados 

Unidos, um terço dos recursos destinados aos cuidados individuais com a saúde em 

1989 foram “consumidos” pelos 12% de idosos. 

Gray, citado por Kalache; Veras e Ramos (1985), demonstra que na 

Inglaterra, já na década de 80, a população acima de 60 anos (17% do total) 

utilizava 60% do orçamento do Departamento Nacional da Saúde e Cuidados 

Sociais. Conforme Litvak (1990), esses dados são compatíveis com os da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) relativo à pesquisa realizada em doze países 

da América Latina, onde a situação econômica e a falta de acesso aos serviços de 

saúde são, e continuarão sendo nas próximas décadas, os principais problemas 

enfrentados pelos indivíduos idosos.  
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De forma semelhante ao perfil nacional, o Paraná demonstrou aumento 

quantitativo da população idosa e um decréscimo da população jovem, a partir da 

década de 1960, decorrente de três fatores: a) Redução da fecundidade; b) Redução 

da mortalidade; c) Êxodo rural. Em 2002, do total de 9.824,314 habitantes 

paranaenses, 26,8% pertenciam à faixa etária considerada jovem, 64,2% a faixa 

adulta e 9,0% a faixa dos idosos.(PARANÁ, 2004). Concomitante a isso, o 

PNAD/2002 verificou que 83.0% dos idosos residentes no Paraná concentram-se em 

áreas urbanas e próximo dos grandes centros urbanos e a sua expectativa de vida 

teve evolução considerável. Do grupo majoritário de idosos paranaenses, 56,0% 

estão na faixa etária de 60 a 69 anos. Os dados ainda informam que 42,9% 

percebem renda de até um salário mínimo; 55,5% são mulheres; e a maioria, 65,2%, 

está na condição de população não economicamente ativa, ressaltando como um 

indicador positivo que 85,3% dos idosos estão inseridos na família e 87,3% possuem 

de 1 a 6 filhos vivos.  

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná identificou em 2002, que este 

segmento populacional foi responsável por 59,2% do total de óbitos ocorridos no 

Estado. Os principais grupos de causas de morte foram: doenças do aparelho 

circulatório (43,1%), neoplasias (17,6%) e doenças do aparelho respiratório (13,9%), 

seguidos por doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (6,5%). Dentre as 

doenças do aparelho circulatório, tidas como principal causa de óbito, as mais 

freqüentes foram o infarto agudo do miocárdio (9.8% do total de óbitos), acidente 

vascular cerebral não especificado (8.1%) e insuficiência cardíaca (5.6%). A 

pesquisa amostral/SETP revela que 81,4% desta população usa o sistema SUS, 

9,7% usa planos de saúde e 6,0% procura atendimento médico privado (PARANÁ, 

2004). 
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3.2 A GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

3.2.1 Histórico e Conceitos  

Um dos principais marcos no atendimento diferenciado ao idoso é 

estabelecido na Era Moderna a partir do Hospital Salpétrière, em Paris, onde o 

médico Jean M. Charcot, através do acompanhamento de pacientes idosos, definiu 

ampla documentação no tratamento das doenças na sua obra literária com o título 

de Leçons cliniques sur les maladies dês veillards et les maladies chroniques, de 

1881, que determinou uma ruptura da velhice como sinônimo de doença (CHASE, 

MITCHELL e MORLEY, 2000). 

Os fundamentos das ciências dedicadas ao envelhecimento humano 

tiveram seu embasamento no início do século XX quando, em 1903, Elie Metchikoff 

defendeu a criação de uma nova especialidade a partir da fusão das expressões 

gero (velhice) e logia (estudo) – Gerontologia. Atualmente, ela é definida, conforme a 

Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), de 1999, como uma área do 

conhecimento científico voltada para o estudo do envelhecimento em sua 

perspectiva mais ampla, em que são levados em conta não somente os aspectos 

clínicos e biológicos, mas também as condições psicológicas, sociais, econômicas e 

históricas. Em convergência com a definição de Metchihoff, Ignatz L. Nascher, 

médico vienense radicado nos Estados Unidos, estabeleceu em 1909 o conceito de 

Geriatria, como o ramo da ciência médica voltado à promoção da saúde e o 

tratamento de doenças e incapacidades na velhice. Nascher foi considerado o pai da 

Geriatria pelo estímulo das pesquisas sociais e biológicas durante vários anos nesta 

área e, posteriormente, foi o fundador da primeira sociedade de Geriatria e 

Gerontologia em 1912, em Nova Iorque (GAYLORD e WILLIAMS, 1994).  
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Porém, ambos tiveram dificuldades imensas de divulgar e estimular o 

desenvolvimento científico neste segmento, devido principalmente à falta de crédito 

dispensado pela comunidade científica da época que acreditava que as disciplinas 

desenvolviam-se sobre aspectos impenetráveis do conhecimento. Até a década de 

1930, os trabalhos ficaram restritos a áreas específicas dos aspectos biológicos do 

envelhecimento e da velhice. A partir deste período, os trabalhos desenvolvidos pela 

médica inglesa Marjory W. Warren estabeleceram as bases da geriatria moderna, 

delineando os primórdios da avaliação multidimensional e da interdisciplinaridade, 

através da atenção e reabilitação de pacientes crônicos que residiam no West 

Middlesex Hospital, estimulando a reintegração dos mesmos na sociedade 

(MATTHEWS, 1984; MORLEY, 2004). 

Nas décadas subseqüentes, os trabalhos destinados ao envelhecimento 

tiveram um avanço gradual, com a formação de sociedades científicas, grupos de 

pesquisas longitudinais e o conseqüente estímulo ao desenvolvimento destas 

disciplinas nos países em desenvolvimento, que ainda não se configuravam como 

possuidores de um envelhecimento populacional ativo, como o Brasil. E através de 

vários eventos sobre a égide de organismos internacionais, Organização das 

Nações Unidas (ONU) e a OMS, o estímulo ao interesse pelo tema envelhecimento 

humano e suas conseqüências passaram a ser muito mais enfatizados (GAYLORD e 

WILLIAMS, 1994). 

Os maiores obstáculos enfrentados naquele período foram discutidos 

prioritariamente pelo biogerontologista Hayflick, que na década de 1960 discorria 

sobre os principais fatores responsáveis pelos atrasos referentes ao conhecimento 

gerontológico. O primeiro fator era determinado pela falta de inserção de cientistas 

de renome, que relutavam em desenvolver trabalhos nesta área pelo medo de serem 
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denominados impostores, temendo por suas reputações e prestígio. O segundo fator 

estava delimitado pela deficiência de bases concretas e fundamentos teóricos 

satisfatórios que poderiam estabelecer um planejamento adequado e, finalmente, o 

alto custo e a falta de financiamento em estudos nesta área estabeleceram 

primariamente o desenvolvimento dos estudos em disciplinas básicas como a 

biologia e a fisiologia (HAYFLICK, 1985). 

Papaléo Netto (2002), define que o estabelecimento formal das ciências do 

envelhecimento no Brasil ocorreu em 1961, quando foi fundada a Sociedade 

Brasileira de Geriatria. Após sete anos, a sociedade incorporou não-médicos, se 

transformando em Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), afiliada 

à International Association of Gerontology (IAG) e à Associação Médica Brasileira 

(AMB). A SBGG constitui-se até os dias atuais como um órgão essencial ao 

aprimoramento científico e à formação de recursos humanos, emitindo títulos de 

especialistas, realizando congressos e jornadas, contando com profissionais das mais 

diversas áreas e interesses. 

3.2.2 A Capacitação Gerontológica e Geriátrica como Estratégia para a Qualidade 

de Vida do Idoso 

Segundo Lawton (1991) afirma que a qualidade de vida no envelhecimento 

decorre da relação entre as condições físicas, as competências comportamentais do 

idoso e as condições ambientais, mantendo relação direta com o bem-estar 

percebido. Assim, o idoso que encontra um ambiente (físico e pessoal) responsivo e 

adequado ao seu desempenho funcional e competência comportamental, sente-se 

adaptado e, portanto, apresenta bem-estar subjetivo positivo.  

Conforme as perspectivas evidenciadas pela ONU (2002), durante a 2ª. 
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Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, foi observado em vários estudos que, 

para os jovens, os aspectos negativos da velhice ainda se sobrepõem aos positivos 

e que são raros os cursos que abordam os aspectos positivos, o que perpetua mitos 

e estereótipos relacionados à velhice e à pessoa idosa. Entre as recomendações 

traçadas nessa Assembléia, destacam-se: a expansão da educação profissional em 

gerontologia e geriatria; a inclusão de treinamento multidisciplinar; a formação básica 

e especializada sobre a saúde do idoso; a promoção de programas de educação 

continuada em saúde, bem-estar e cuidado de pessoas idosas para profissionais da 

área da saúde, da assistência social e cuidadores; o estímulo para o aumento de 

estudantes na área e a promoção de programas de treinamento em gerontologia e 

geriatria, em países em desenvolvimento, através da cooperação bilateral e 

multilateral internacional. 

Keller et al. (2002), demonstra que países desenvolvidos ou não, pobres ou 

ricos, ao redor do mundo estão envelhecendo. Nos países desenvolvidos, o 

envelhecimento rápido da população é o maior contribuinte da mudança no tipo de 

demanda do serviço de saúde. O sistema de saúde deve se adaptar às 

necessidades do envelhecimento da população ao lado de outras necessidades 

como saúde materno-infantil. Entretanto, todo o cuidado é necessário no sentido de 

evitar igualar idade à doença ou fragilidade (o que poderia resultar em demanda 

elevada no sistema de saúde). Esta é uma falsa crença e, na intenção de eliminá-la, 

é crucial treinar adequadamente os profissionais de saúde no cuidado do idoso. 

Falhando nesse processo, colocamos em perigo qualquer estratégia em saúde em 

resposta ao rápido envelhecimento. Exemplo disto pode ser visto na formação de 

estudantes de medicina que, tendo contato com idosos, diminuem seu interesse em 

especializar-se nesta área, pois a conscientização do envelhecimento fica 
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evidenciada como um fator negativo e não natural da vida, atitude estabelecida pela 

falta de conhecimento do indivíduo idoso e do conceito de cuidado que é muito mais 

abrangente que diagnostico e tratamento.  

Na década passada, Omenn (1992) já defendia a idéia sobre a promoção 

de saúde e a profilaxia primária e secundária de doenças, inclusive após os 65 anos, 

como sendo alternativas que apresentam o melhor custo-benefício para se alcançar 

à compressão da morbidade. Sua importância deve ser enfatizada nos cursos de 

graduação e de educação continuada da área da saúde.  

Esta perspectiva é reforçada no Brasil por um documento desenvolvido 

pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública e Envelhecimento, que determina a 

necessidade de reforçar a capacitação de recursos humanos para atenção à saúde 

do idoso, tanto das equipes de Saúde da Família quanto para os modelos 

assistenciais hospitalares e extra-hospitalares de retaguarda (NESPE, 2002). 

Anteriormente, o Governo Federal, através da PNSI de 1999, já estabelecia 

prioridades essenciais para suprir as dificuldades na abordagem deste ser complexo, 

tendo como propósito basilar a promoção do envelhecimento saudável, a 

preservação e/ou melhoria, ao máximo possível, da capacidade funcional dos 

idosos, a prevenção de doenças, a recuperação da saúde daqueles que adoecem e 

a reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional restringida, de 

modo a garantir-lhes permanência no meio em que vivem, exercendo de forma 

independente suas funções na sociedade. 

Para alcance do propósito da PNSI (1999), são definidas como diretrizes 

essenciais: 

a) a promoção do envelhecimento saudável; 

b)  a assistência às necessidades de saúde do idoso; 



 

 

 

35  

c)  a manutenção e reabilitação da capacidade funcional comprometida; 

d)  o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais; e, 

preferencialmente; 

e)  a capacitação de recursos humanos especializados e o apoio a 

estudos e pesquisas sobre o envelhecimento humano, foco central da 

proposta deste estudo. 

Aliado às diretrizes, Gordilho et al. (2000) defende que é necessário 

investir em, pelo menos, duas frentes de ação: 1) desenvolver alternativas de 

assistência; 2) gerar conhecimentos que sejam inovadores e tragam novas 

respostas à demanda dos idosos. 

A PNSI ainda propõe que o desenvolvimento e a capacitação de recursos 

humanos constitui uma prioridade que perpassará todas as demais definidas nesta 

estratégia, configurando um mecanismo privilegiado de articulação intersetorial, de 

forma que o setor saúde possa dispor de pessoal em qualidade e quantidade 

adequadas, cujo provimento é de responsabilidade das três esferas de governo. 

Esse componente deverá merecer atenção especial, sobretudo no tocante ao que 

define a Lei no. 8080/90, em seu Art. 14 e parágrafo único, no qual fica estabelecido 

que a formação e a educação continuada configura ações intersetoriais articuladas. 

A lei estabelece, como mecanismo fundamental, a criação de comissão permanente 

de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e 

superior, com a finalidade de propor prioridades, métodos e estratégias. 

No entanto, Silvestre e Costa Neto (2003) estabelecem que para o 

desenvolvimento e capacitação de recursos humanos especializados, a PNSI conta 

com a participação do Ministério da Educação e das Instituições de Ensino Superior 

(IES), por intermédio dos Centros Colaboradores de Geriatria e Gerontologia. 
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Embora esses órgãos tenham a função específica de capacitar os profissionais para 

prestar a devida cooperação técnica necessária pelos diferentes níveis de gestão, a 

formação dos profissionais na área da saúde do idoso, na realidade, se depara com 

vários obstáculos que comprometem a competência e a qualidade da assistência 

prestada à essa clientela. 

Em última análise, os múltiplos aspectos que caracterizam o processo de 

envelhecimento chamam para a necessidade de propiciar à pessoa idosa atenção 

abrangente à saúde, colocando em prática o preconizado pela OMS (2005), 

buscando não somente o controle das doenças, mas principalmente o bem-estar 

físico, mental e social, com foco no envelhecimento ativo para a melhoria da 

qualidade de vida.  
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3.3 O ENSINO MÉDICO E A GERIATRIA 

3.3.1 A Educação Médica 

Para uma visualização sobre a educação médica neste início de século, 

consideramos como relevante à realização de uma pontuação dos fatos mais 

recentes e acontecimentos determinantes sobre este tema. 

Os documentos com parâmetros internacionais mais recentes são 

delineados a partir da declaração de Alma-Ata de 1977; seguida do relatório General 

Professional Education of Physicians (GPEP) de 1984; da Declaração de Edimburgo 

de 1988, da proposta de Changing Medical Education da Organização Mundial da 

Saúde de 1991; das recomendações da Tomorrow's Doctors do General Medical 

Council do Reino Unido de 1993 e, mais recentemente, da Resolução 48.8 da World 

Health Assembly de 1995 (KOMATSU, 2003). 

No Brasil, o relatório Flexner com suas diretrizes do início do século 

passado, delimitou a visão atual da maioria das escolas de medicina do país, 

determinada pela não incorporação de aspectos sociais e psicológicos na relação 

estipulada entre o profissional e o paciente. Este modelo tem sido questionado 

universalmente, como exemplo marcante temos a II Conferência Mundial de 

Educação Médica, que apresenta a recomendação para a instituição de programas 

de melhoria de competências educacionais com ênfase em atividades de conteúdos 

éticos e científicos, estimulando assim uma educação de forma permanente que 

extrapole as barreiras institucionais normalmente existentes (WFME, 1998). 

As ações mais significativas foram estabelecidas nas últimas décadas, a 

partir de movimentos diversificados de várias entidades representativas da medicina, 
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com destaque para aquelas em prol da melhoria do ensino das escolas médicas. Em 

1962 foi criada, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 

Gerais, uma entidade com representação nacional, a Associação Brasileira de 

Educação Médica (ABEM), com participação ativa nas questões referentes ao 

ensino médico, porém ela foi limitada de certa forma por influência do regime militar 

vigente no país até o final dos anos 80. Durante este período, a dicotomia existente 

entre a formação profissional e a demanda social foi se ampliando gradativamente 

até que, a partir da abertura política, a promulgação da Constituição Federal de 1988 

estabeleceu a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Lei 

8.080/90, que exigiu uma mudança drástica nas bases estruturais do ensino 

(ALMEIDA, 2001). 

Em seguida, em março de 1991, iniciou-se a formação da Comissão 

Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), composta pelas 

entidades a seguir: Academia Nacional de Medicina (ANM), Associação Brasileira de 

Educação Médica (ABEM), Associação Médica Brasileira (AMB), Associação 

Nacional dos Médicos Residentes (ANMR), Conselho Federal de Medicina (CFM), 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), Direção Executiva 

Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM), Federação Nacional dos Médicos 

(FENAM), Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

(ANDES-SN), Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 

(CREMERJ) e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP), em virtude de que, na época, 32 das 80 escolas médicas do País 

estavam localizadas no eixo Rio-São Paulo. 

A CINAEM conseguiu demonstrar de forma marcante vários aspectos 

referentes à educação médica nacional, com destaque na exposição da divisão 
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clássica da estrutura curricular da maioria das escolas, organizada em ciclos e a 

estrutura departamental desarticulada, o conhecimento da doença em detrimento ao 

indivíduo de uma forma global, os critérios de avaliação que estimulam as técnicas 

de diagnóstico de doenças sobrepujando as habilidades e as relações pessoais, a 

docência não profissionalizada, a inexpressiva inserção prática e científica e uma 

estrutura formadora com alicerce no ambiente hospitalar, fragmentada em 

especialidades e essencialmente curativa (CFM, CINAEM, 1997). 

Estas ações, associadas à reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996, culminam com a criação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos Universitários da Área da Saúde, em particular para o 

curso de Medicina, com a Resolução CNE/CES no. 04 de 07 de novembro de 2001. 

Ela estabelece transformações para o enfrentamento das exigências 

contemporâneas contidas no âmbito da saúde e da educação, com ênfase principal 

no processo de construção integrada do sistema de saúde de qualidade, racional e 

resolutivo, bem como a garantia de assegurar maior flexibilidade na organização dos 

cursos de graduação atendendo às expectativas da sociedade como um todo e dos 

próprios discentes. Com isso, os projetos pedagógicos dos cursos de medicina, 

assim como os demais cursos da área da saúde, devem ser construídos 

coletivamente, estimulando os alunos como sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem, buscando uma formação integral baseada em competências 

(ALMEIDA, 2003). 

3.3.2 O Currículo e a Geriatria na Graduação Médica Atual 

O termo currículo possui o significado de percurso e tem origem na palavra 

latina curriculum, que foi usada por Platão e Aristóteles para relatar os temas que 
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eram ensinados naquela época. Porém, referente ao ensino médico, foi mais 

especificamente nos últimos 50 anos que o tema teve espaço na literatura vigente a 

partir da substituição dos planos de estudo. A referência ao campo do currículo é 

delimitada como tarefa de complexidade considerável, devido a diversidade de 

aspectos referentes ao perfil do profissional e à sua área de atuação na graduação 

médica atual. Desta forma, o currículo estaria normalmente delimitado pelos 

documentos onde os docentes definem suas atuações no espaço do semestre ou do 

ano letivo explicitados normalmente pela exposição de uma “grade curricular” 

(LAMPERT, 2001). 

O currículo, na atualidade, deve exercer uma função mais relevante, 

rompendo com a idéia de ser apenas uma “grade”. Conforme Maia, citado por 

Batista e Batista (2003), ele deverá exercer um papel essencial para a construção 

social da escola, estimulando o dinamismo do conhecimento e da cultura, que 

necessitará de um formato escolarizado para a preparação de um aluno orientado 

para a realidade do mundo atual, além de favorecer a formação de competências. 

No que tange aos parâmetros direcionados à Geriatria, de acordo com 

Ramos et al. (1993), a abordagem médica, que ainda é estabelecida no formato para 

o adulto e é centrada em uma queixa principal associada com a prática médica de 

converter as queixas e sinais para um único diagnóstico, normalmente não pode ser 

estabelecida na abordagem ao indivíduo idoso. A maioria dos idosos apresenta pelo 

menos uma doença crônica e cerca de 10% possui cinco destas patologias no 

mínimo. 

Também se observou que a formação de recursos humanos em geriatria e 

gerontologia ainda vêm ocorrendo de maneira não-formal, por meio de eventos de 

curta duração, promovidos por sociedades científicas, institutos e organizações não 
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circunscritas à formação convencional. Os cursos de extensão universitária e de 

pós-graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) 

são os maiores responsáveis pela formação e capacitação de pesquisadores e de 

profissionais que atuam com idosos. Desta maneira, a difusão deficiente do 

conhecimento geriátrico junto aos profissionais de saúde, ainda na graduação, tem 

contribuído decisivamente para as dificuldades na abordagem médica deste 

paciente. Associando-se à falta de atendimento qualificado a indivíduos, 

principalmente nos países em desenvolvimento, são urgentes ações de estímulo ao 

ensino de Geriatria na graduação, onde o treinamento básico e o ensino são tão ou 

mais importantes do que o treinamento altamente especializado (OMS, 2002). 

Para Gordilho et al. (2000), é predominante ainda o déficit em recursos 

técnicos e humanos para enfrentar a explosão demográfica desse grupo 

populacional nas próximas décadas. Fazem referência ao fato de que a maioria das 

instituições de ensino superior no Brasil ainda não se adequou ao processo de 

transição demográfica e suas conseqüências biopsicosociais.  

Na visão de Cabrera et al. (2000), especificamente na graduação médica, o 

ensino de geriatria é muito incipiente e encontra barreiras para a sua adequação e 

implantação nos seus respectivos programas e na definição de um modelo que 

corresponda às peculiaridades da assistência ao idoso no país. 

Podemos reforçar estas análises visualizando o difícil desenvolvimento da 

Geriatria em espaços acadêmicos de expressão e tradição nacional. O primeiro 

serviço universitário de Geriatria, segundo Papaléo Netto (2002), foi criado em 1975 

na Universidade Católica do Rio Grande do Sul e, na década de 80, é iniciado o 

Serviço de Geriatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, 

no ano de 1975, a Universidade de São Paulo cria o Serviço de Geriatria do Hospital 
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das Clínicas, estruturado academicamente com cursos de extensão, estágios e 

residência em Geriatria, mas somente em 1992 esta mesma universidade 

implementa a Geriatria como disciplina obrigatória no currículo do quarto ano do 

curso de graduação e, de forma concomitante, realiza o primeiro concurso para livre-

docência. Já na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 

é implementado em 1985, de maneira informal e voluntariamente por um grupo de 

residentes da Clínica Médica, o agendamento específico de idosos, uma vez por 

semana, no âmbito dos ambulatórios do Hospital São Paulo e quatro anos depois é 

formalizado o setor de Geriatria. Em 1992, este setor passa a pertencer à Disciplina 

de Clínica Médica e, somente em 1998, o Departamento de Medicina aprova o 

mérito da criação da Disciplina de Geriatria no currículo formal da graduação 

médica, que levou mais um ano para integrar-se às disciplinas eletivas. 

(CENDOROGLO, 2006) 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento do estudo delineamos uma pesquisa descritiva e 

exploratória, desenvolvida de uma forma combinada e predominantemente 

qualitativa. Pela sua característica combinada, este estudo propõe-se a descrever de 

um determinado fenômeno de forma detalhada (MARCONI e LAKATOS, 2003).  

Na pesquisa com determinantes educacionais, é desejável a integração 

entre as abordagens, pois os dados de ambas complementam-se, amenizando 

consubstancialmente inevitáveis diferenças (MINAYO, 2003). A pesquisa com 

abordagem quantitativa possui inspirações positivistas, sendo muito mais utilizada 

nas ciências exatas e naturais e condicionada pelos princípios da lógica das 

variáveis obtidas, descrevendo com exatidão os dados coletados do fenômeno 

observado (GIL, 1999). Com o olhar qualitativo, é proposto um trabalho com 

significados, motivos, aspirações, dentre outros, envolvendo a coleta sistemática de 

materiais narrativos mais subjetivos, analisando as informações de forma 

estruturada, mais intuitiva (MATOS e VIEIRA, 2001). 

4.1  O CONTEXTO DA PESQUISA 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo sob o Processo 1356/04 de 14/10/2004 (Anexo 1).  

Foram estudados 6 (seis) cursos de graduação em medicina, localizados 

no Estado do Paraná, pertencentes à regional Sul II da ABEM1. Os cursos estão 

                                                        

1 Disponível em:<http://www.abem-educmed.org.br/imagens/botoes/novos/escolas2.jpg>.  Acesso 
em: 12 jan. 2004. 
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distribuídos da seguinte forma: Universidade Federal do Paraná (UPFR), localizada 

em Curitiba, fundada em 1912, com 176 vagas/ano; Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), localizada em Londrina, fundada em 1967, com 80 vagas/ano;  

Universidade Estadual de Maringá (UEM), localizada em Maringá, fundada em 1988, 

com 40 vagas/ano; Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 

localizada em Cascavel fundada em 1997, com 40 vagas/ano; Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR), localizada em Curitiba, fundada em 

1957, com 180 vagas/ano e Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR), localizada 

em Curitiba, fundada em 1968, com 60 vagas/ano. Sendo que as quatro primeiras 

escolas supracitadas são públicas e as duas últimas privadas.(Anexo 2) 

  4.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

Delimitamos como sujeitos participantes da pesquisa os 

coordenadores/diretores dos cursos de graduação médica em número de seis e os 

chefes de disciplina/responsáveis pelo ensino de Geriatria, nas respectivas escolas, 

totalizando três indivíduos. 

 4.3 OS INSTRUMENTOS DA PESQUISA  

Os dados foram coletados através de instrumentos específicos, 

estabelecidos na seguinte ordem: Questionário, Entrevista Semi–Estruturada e 

Análise Documental. 

Realizou-se uma testagem prévia dos instrumentos estabelecidos em 

escolas médicas de Santa Catarina. Inicialmente, foi realizado um contato prévio por 
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telefone com os coordenadores/diretores dos cursos de graduação médica, 

esclarecendo os objetivos da pesquisa, solicitando verbalmente o apoio dos 

mesmos, assim como o nome e o telefone dos responsáveis da disciplina (quando 

houvesse) para a efetivação de um contato presencial na própria instituição. 

Naquela ocasião foi solicitada permissão para o envio por correio ou e-mail 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3) para os 

coordenadores/diretores dos cursos de graduação juntamente com um Questionário 

(Anexo  4).    

Os questionários contêm perguntas abertas e fechadas e foram recolhidos 

juntamente com os Termos de Consentimento pelo próprio pesquisador. Na 

elaboração do questionário, foram consideradas as recomendações de Marconi e 

Lakatos (2003) e Gil (2001). Estabelecido para uma abordagem quantitativa como 

um instrumento de coleta de dados, o questionário foi constituído por uma série 

ordenada de perguntas pré-elaboradas, sistemática e seqüencialmente dispostas em 

itens que constituíram o tema da pesquisa, tendo sido respondidas por escrito e sem 

a presença do pesquisador, configurando-se, assim, como uma interlocução 

planejada. Com isso, além de dados pessoais básicos sobre o perfil do coordenador 

do curso, foram feitos alguns questionamentos sobre a opinião do mesmo referente 

a inserção da Geriatria e Gerontologia na graduação médica.  

A partir da constatação de algum espaço destinado ao ensino da Geriatria 

na Instituição, foi realizada Entrevista Semi-Estruturada, a partir de um roteiro pré-

estabelecido (Anexo 5).  A entrevista se configurou como um instrumento de 

abordagem qualitativa, usada para designar uma coleção de questões que foram 

perguntadas e gravadas pelo pesquisador numa situação face a face com os 

responsáveis pelo ensino da Geriatria. Posteriormente, as mesmas foram transcritas 



 

 

 

46  

na integra e submetidas à análise de conteúdo.  

O uso da entrevista foi definido porque se constitui num método que 

permite a captação imediata de informações com qualquer informante e sobre os 

mais variados temas. Neste contexto, foi estabelecida de uma forma semi-

estruturada, para que, apesar da aplicação de um roteiro, o entrevistador pudesse 

fazer as adaptações necessárias para a obtenção dos dados, além de evitar o 

cerceamento da fala do entrevistado, permitindo uma maior interatividade e 

aprofundamento dos temas estudados (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNADJER, 

2002). Desta forma, foram elaboradas perguntas para traçar um perfil acadêmico 

deste docente, suas opiniões sobre o ensino de Geriatria/Gerontologia na sua 

instituição e no contexto global, quais eram as estratégias de aprendizagem e 

avaliação norteadoras deste ensino e os principais conteúdos abordados para uma 

formação básica satisfatória. 

Em seguida, foi solicitado à secretaria acadêmica, a grade curricular do 

curso e o plano de ensino especifico da Geriatria e Gerontologia para o 

desenvolvimento de uma Análise Documental. Este instrumento buscou informações 

factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse, e foram 

utilizados com a intenção de validar e ratificar informações obtidas com as outras 

técnicas (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

4.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A partir da transcrição das respostas das entrevistas e o ordenamento dos 

dados, dez-se a leitura geral de todo o material coletado com a intenção de 

conseguir uma visão geral dos dados obtidos, e sucessivas releituras com anotações 

dos temas propostos e os corpos de analise relacionados com os instrumentos de 
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coleta de dados. Assim, foi obtido o corpo de analise dos questionários respondidos 

pelos coordenadores do curso; as entrevistas de 3 (três) docentes inseridos no 

ensino formal de Geriatria e Gerontologia em escolas Paranaenses e a grade 

curricular das 3 escolas que continham o ensino formal de Geriatria e Gerontologia 

em seus currículos. 

A análise dos dados configurou-se com o objetivo fundamental de 

organizar e sistematizar os dados a fim de possibilitar o fornecimento de respostas 

ao problema proposto para a investigação. Partiu-se da premissa de que a análise e 

a interpretação dos dados, apesar de serem conceitualmente distintas, possuem 

uma estreita relação (GIL, 2001). 

Na análise qualitativa, os dados foram organizados, descritos e 

interpretados através de categorias possibilitando a relação do referencial teórico 

estabelecido e a análise do conteúdo adquirido. A análise de conteúdo foi a base 

para a descrição e inferência dos dados. Franco (2003) estabelece a relevância da 

produção de inferências, referindo que estas podem ser consideradas a razão 

principal neste tipo de análise, já que permite comparações de dados com os 

referenciais teóricos. 

Szymanski (2002) considera a Análise de Conteúdo como uma condição 

de:  “[...] hermenêutica  controlada, baseada na dedução: a inferência, que favorece 

a desocultação de significados e superação de instituições precipitadas.” 

Dentro da Análise de Conteúdo, optou-se pela técnica de análise temática, 

já que está, segundo Bardin (1979, p.105): “[...] é a unidade de significação que se 

liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que 

serve de guia à literatura.” 

De acordo com Minayo (1999), a Análise Temática objetiva descobrir os 
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núcleos de sentidos, cuja freqüência ou aparição, terão algum significado para o 

objetivo analítico visado. Sendo assim, de uma forma tradicional a contagem das 

unidades de significação definiram o caráter dos discursos evidenciados nas 

Analises Temáticas. 

Conforme Franco (2003), o tema seria a Unidade de Registro com maior 

utilidade na Analise de Conteúdo. Desta forma para esta conformação o trabalho 

analítico passou por três fases distintas: 

Primeira fase: Pré-análise – repetidas leituras ate a exaustão das respostas 

obtidas com a entrevista, procedimento este fundamental para a categorização dos 

resultados de acordo com os Núcleos Temáticos estabelecidos, ordenando-os na 

seguinte disposição: Unidades de Contexto e Unidades de Registro.  

Segunda fase: Codificação - com a classificação e quantificação das 

Unidades de Registro, definindo-se as Categorias de Análise, processo este que 

exige maior concentração e crucial para uma interpretação correta das informações 

coletadas  

Terceira fase: Agrupamento das Categorias de Análise com tratamento e 

interpretação destas, confrontando-as com a literatura científica pertinente.              

(Anexo 6). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados são apresentados em três sub-capítulos. No primeiro, a 

situação da Geriatria e Gerontologia no currículo médico das escolas analisadas de 

acordo com a visão dos coordenadores de curso e dos docentes diretamente 

envolvidos. Além disso, são apresentados a forma e o momento de inserção, as 

estratégias de ensino e avaliação, assim como os conteúdos privilegiados. 

No sub-capítulo 5.2, analisamos os dados referente aos aspectos relativos 

ao corpo docente, explorando o perfil das trajetórias discentes, as concepções sobre 

a graduação e seu ensino e as características de um “bom professor” para esta área. 

Finalizando, com o sub-capítulo 5.3, avaliamos às perspectivas futuras 

para o ensino de Geriatria/Gerontologia e as sugestões de mudanças apresentadas 

pelos docentes.  

5.1 A CONFIGURAÇÃO DA GERIATRIA E GERONTOLOGIA NO CURRÍCULO 

MÉDICO  

Para visualizarmos como está configurado a Geriatria e Gerontologia no 

projeto pedagógico dos cursos analisados, a primeira aproximação foi estabelecida 

com os coordenadores de curso, entendendo-os como interlocutores privilegiados, 

por estarem vivenciando o projeto pedagógico na sua abrangência. 

Dos 6 (seis) cursos analisados apenas 3 (três) apresentaram em sua 

estrutura curricular uma configuração formal estabelecida para a Geriatria e 

Gerontologia. Estes se organizam em módulos/disciplinas inseridas 

predominantemente no período intermediário do curso médico (Anexo 7). 
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Neste aspecto, como parâmetro basilar, foram evidenciados os princípios 

inerentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Medicina (BRASIL, 2001), que determina, de forma até muitas vezes explícita, a 

necessidade de uma inserção específica de aspectos preponderantes da Geriatria e 

Gerontologia na formação do médico. Inicialmente, destacamos o Artigo 3º. que 

traça o perfil desejado para o médico: 

[...] formação 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 humano. 

Além disso, cabe ressaltar os parágrafos VII, XIII e XIV do Artigo 5º, que 

especificam visivelmente princípios básicos da Geriatria e Gerontologia no contexto 

desta formação geral. 

VII - diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano 
em todas as fases do ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência e o 
potencial mórbido das doenças, bem como a eficácia da ação médica; 

XIII - atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de 
doenças, bem como no tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e 
acompanhamento do processo de morte; 

XIV - realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o 
atendimento ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências e 
emergências em todas as fases do ciclo biológico. 

O Artigo 4º, ao especificar as habilidades e competências necessárias para a 

formação adequada do médico, ainda destaca aquelas relativas à atenção à saúde, 

à tomada de decisão, à comunicação e à liderança. Salientamos, na atenção à 

saúde, a recomendação de que os médicos “[...] devem estar aptos a desenvolver 

ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível 

individual quanto coletivo”. 
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Na tomada de decisões,  

[...] deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o 
uso apropriado, eficácia e custo-efetividade da força de trabalho, de 
medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para 
este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 
avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em 
evidências científicas. Com relação a comunicação, [...] devem ser 
acessíveis e devem manter a confidencialidade das informações a eles 
confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em 
geral. E na liderança, [...] deverão estar aptos a assumir posições de 
liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade.  

Fica evidente a relevância da Geriatria e Gerontologia na formação, 

principalmente quando é estipulado que ela deve desenvolver competência de ações 

em todas as fases do ciclo de vida. Além disso, com a prevalência da mortalidade, 

principalmente por doenças e agravos crônicos em indivíduos idosos, o domínio 

inerente ao acompanhamento do processo de morte são aspectos relevantes para 

os princípios gerontológicos. 

Focando ainda as Diretrizes, o seu Art. 6º estipula os conteúdos 

essenciais, evidenciando de forma contundente e inquestionável a necessidade da 

Geriatria e Gerontologia nas bases fundamentais do currículo médico, como 

observamos em alguns sub-itens: 

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Medicina 
devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, 
da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 
profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em 
medicina. Devem contemplar: 

I - conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos normais 
e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e 
aparelhos, aplicados aos problemas de sua prática e na forma como médico 
o utiliza; 

V - diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que 
acometem o ser humano em todas as fases do ciclo biológico, 
considerando-se os critérios da prevalência, letalidade, potencial de 
prevenção e importância pedagógica; e, 

VI - promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos 
seres humanos – gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, 
envelhecimento e do processo de morte, atividades físicas, desportivas e as 
relacionadas ao meio social e ambiental (BRASIL, 2001). 



 

 

 

52  

Esperamos que a explicitação deste ensino no projeto pedagógico de 

apenas 50% dos cursos analisados possa estar acompanhando as etapas de 

implementação destas diretrizes nas instituições. Acreditamos que esta discussão 

deva estar em pauta nos diferentes processos de reformulação curricular dos cursos 

estudados e na necessidade urgente de estímulo para que isto ocorra nos demais 

cursos em todo o território nacional.  

Maranhão (1999), comentando os princípios das diretrizes curriculares, 

destaca a garantia irrestrita de liberdade das instituições para a elaboração dos 

novos currículos e a reestruturação dos vigentes, desta maneira esperamos que os 

aspectos relevantes da Geriatria e Gerontologia sejam gradativamente incorporados 

como uma tendência lógica, coerente e natural, fazendo parte do cotidiano das 

escolas médicas. 

Esta tendência é bem expressa no nosso estudo, pois apesar de constar 

na grade curricular de apenas três escolas, todos os coordenadores atuais dos 

cursos estudados concordam que a Geriatria e Gerontologia devem ser parte 

integrante dos currículos formais. A grande maioria (5 delas, que representam 

83,3%) assume que este ensino deveria ser obrigatório, porém compartilhado, ou 

seja, compondo a proposta geral do ensino da Clinica Médica, e apenas uma 

(16,7%) refere que o mesmo deveria ser obrigatório e autônomo. 

A seguir, ilustraremos de uma forma mais abrangente como está inserido 

este ensino no currículo de graduação nestas três escolas de medicina do Paraná, 

associando-se às informações obtidas através dos planos de ensino, ementas e 

entrevistas com coordenadores e docentes. 

Com relação à estrutura geral do ensino de Geriatria e Gerontologia nas 

Escolas Médicas do Paraná, na escola “1” apresenta-se com o nome de 
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Envelhecimento Humano e é estabelecida através de matérias associadas a 

módulos interdisciplinares, no segundo ano do curso, totalizando 154 horas/aula. De 

forma associada, em média durante 3 (três) semanas, no quinto ano (Internato) é 

desenvolvido o Projeto Interdisciplinar de Assistência à Saúde do Idoso (PIASI). Na 

escola “2”, há uma Disciplina Autônoma, denominada de Gerontologia, desenvolvida 

no 9º semestre, com 54 horas/aula. Já a escola “3” estabelece o ensino dentro de 

um Programa de Aprendizagem denominado de Crescimento e Desenvolvimento, 

que possui formatação essencial como Disciplina Associada no 9º semestre, 

totalizando em média 70 hs/aula. 

Os objetivos evidenciados para o desenvolvimento do ensino de Geriatria e 

Gerontologia nas escolas estudadas foram: conhecer os diferentes estágios do 

processo de envelhecimento em suas patologias: da célula ao indivíduo na 

sociedade; conhecer os mecanismos biológicos envolvidos no processo normal de 

envelhecimento; reconhecer as transformações fisiológicas que ocorrem com o ser 

humano relacionadas à idade; adquirir uma visão global das doenças crônico-

degenerativas que acometem o idoso, identificando os seus determinantes e suas 

conseqüências na qualidade de vida; reconhecer as dificuldades do idoso frente às 

perdas funcionais e à perspectiva de morte; conhecer o processo de transição 

demográfica e suas repercussões no dimensionamento da assistência a saúde do 

idoso; compreender a importância da terapêutica farmacológica na população 

geriátrica, visando identificar o potencial tóxico e iatrogênico dos medicamentos 

nesta faixa etária; conhecer a realidade da prática de asilamento de idosos na 

sociedade; avaliar as condições sociais do idoso, com aprofundamento na 

assistência e na aposentadoria; caracterizar a identidade da pessoa idosa na 

sociedade, reconhecendo seus limites, seu potencial e os preconceitos de que é 
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vítima; reconhecer as disfunções e seqüelas conseqüentes das doenças 

degenerativas e as possibilidades práticas de reabilitação; reconhecer a interação 

dos fatores físico-mental e social na gênese de doenças e incapacidades no idoso; 

identificar o propósito dos cuidados hospitalares nos idosos; adquirir uma “postura 

otimista” no cuidado de pessoas idosas. 

Apesar de uma carga horária ainda muito restrita, que não envolve mais do 

que 2% da média nacional (aprox. 8.000 horas) que perpassa os seis anos da 

graduação, observa-se que as escolas em questão possuem a intenção de um 

envolvimento ampliado dos aspectos geronto-geriátricos nas suas estruturas 

curriculares formais.  

A integralidade das ações pode ser realçada, aliada ao conhecimento das 

limitações e necessidades do uso de tecnologias e procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos; além dos aspectos das relações médico/paciente/familiar e 

multiprofissional (OLIVEIRA e KOIFMAN, 2004). 

Podemos alinhar uma concomitância dos objetivos com os da reunião do 

comitê técnico da OMS em 1982, que definiu 10 objetivos diretivos para o ensino da 

Geriatria e Gerontologia: 

1. possuir uma atitude positiva frente ao idoso; 

2. ter conhecimentos demográficos; 

3. saber diferenciar senilidade de senescência; 

4. distinguir as enfermidades do idoso e o uso abusivo de 
medicamentos; 

5. saber orientar estratégias de reabilitação; 

6. otimizar o trabalho em equipe; 

7. efetivar uma comunicação eficaz com o ancião e sua 
comunidade; 
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8. trabalhar pelo cumprimento do Direito dos idosos; 

9. realizar a utilização adequada dos recursos na comunidade; 

10. ter cuidados ao paciente terminal. 

Consideramos também direcionamentos dos EUA onde no Joint Committee 

on Higher Medical Education (2003, p. 60), foram estabelecidos os objetivos 

primários de aprendizagem com relação a saúde do idoso no currículo da graduação 

médica: 

1) Executar Avaliação geriátrica Ampla; 2) capacitar para o diagnóstico e o 
acompanhamento de doenças agudas mais prevalentes no idoso; 3) 
capacitar para o diagnóstico e manejo de doenças crônicas e incapacidades 
os diversos níveis de atenção; 4) capacitar para o acompanhamento da alta 
hospitalar de idosos considerados frágeis; 5) capacitar para a conduta 
adequada de pacientes de longa permanência em asilos ou na comunidade; 
6) estimular o conhecimento e as habilidades necessárias para a avaliação 
e cuidado do idoso com queda, com ou sem fratura, em ambiente hospitalar 
ou na comunidade; 7) reconhecer, diagnosticar e manejar um quadro de 
delírium agudo e sub-agudo tanto em situação intra-hospitalar como 
comunitária; 8) estimular o discente para o conhecimento e habilidades para 
o tratamento e reabilitação da incontinência urinária e fecal; 9) estimular o 
conhecimento e o desenvolvimento das habilidades necessárias e as 
atitudes apropriadas para a realização do cuidado paliativo; 10) estimular o 
conhecimento e o desenvolvimento das habilidades necessárias para a 
avaliação de pacientes agudos em ortopedia e sua reabilitação; 11) 
estimular o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades necessárias 
para a avaliação e cuidado de pacientes com condições psiquiátricas 
comuns; 12) estimular o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades 
para a avaliação e cuidado de pacientes com doença cérebro-vascular 
aguda e crônica, incapacidades relacionadas, no hospital e comunidade; 14) 
conhecer os princípios da pesquisa desenvolvendo prática nesta atividade. 

A British Geriatrics Society (2000), definiu como objetivos principais que 

devem ser contemplados no currículo de graduação médica os seguintes itens:  

- ter habilidade em realizar uma anamnese e um exame físico que inclua: 
avaliação física e mental, dados obtidos com terceiros (familiar, cuidador), 
suporte social e capacidade funcional; 

- usar as informações obtidas para definir um diagnóstico diferencial, 
construir uma lista de problemas e preparar um planejamento inicial; 

- compreender porque que a realização de uma abordagem multiprofissional 
é necessária para permitir que idosos retornem de uma hospitalização para 
seu cotidiano. 

Concordamos integralmente com Cano et al. (2005), que evidencia o 
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enfoque holístico da Geriatria e Gerontologia, que não deve se limitar a observar 

somente o idoso enfermo e ou dependente, mas averiguar e combater os riscos 

potenciais para a dependência e, para isso, excede os limites dos conhecimentos 

técnicos, com a necessidade de permitir a vivência prática como característica 

fundamental do desenvolvimento profissional. Concomitante aos objetivos traçados, 

o médico necessita assumir uma atitude propositiva para o cuidado, principalmente 

dos mais fragilizados. Além disso, o desenvolvimento da atitude de liderança para a 

condução de equipes multidisciplinares, mantendo uma postura de respeito e 

empatia. 

Os conteúdos programáticos principais para o ensino de Geriatria e 

Gerontologia nestas escolas médicas abordam predominantemente os seguintes 

temas: Fundamentos da Avaliação Geriátrica, Promoção da Saúde do Idoso, 

Avaliação Nutricional, Aspectos da Senescência (Ciclos de vida e Biologia), 

Senilidade (Terapêutica, Morte e Incapacidades), Modelos de Assistência 

(hospitalar, longa permanência, domiciliar e cuidados paliativos), Síndromes 

Geriátricas e Doenças (Arteriosclerose Hipertensão Arterial, Osteoartrose, Infarto 

Agudo do Miocárdio, Diabetes, Osteoporose, Acidente Vascular Cerebral, Demência, 

Depressão, Neoplasias, Disfunções Miccionais). 

Estes conteúdos possuem uma consonância direta com orientações 

estabelecidas internacionalmente, nas quais mais recentemente um grupo de 

geriatras da América Latina e Espanha, que compõe a Academia Latinoamericana 

de Medicina del Adulto Mayor (ALMA), apoiados pela OPAS, Instituto Merck de 

Envelhecimento e Saúde e pela Academia Européia de Medicina do Envelhecimento 

(EAMA), elaboraram uma proposta intitulada: Conteúdos Mínimos para os 

Programas de Graduação em Medicina na América Latina (CANO, 2005). 
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Morales Martinez (1994) definiu como conteúdos básicos de Geriatria e 

Gerontologia nas escolas latinoamericanas: biologia do envelhecimento, 

desenvolvimento humano, aspectos sociais, psicológicos, demográficos e 

econômicos do envelhecimento e a atenção à saúde dos idosos nos sistemas 

públicos. Além disso, enfatizava a importância da abordagem diferenciada nesta 

população com historia clínica e exame físico personalizados. 

De forma quase que associada, um estudo colaborativo da OMS e a 

Federação Internacional de Estudantes de Medicina (IFMSA) que englobou mais de 

72 países de todos os continentes verificou que, quando consideramos o 

ensinamento de aspectos do envelhecimento independente das aulas de geriatria, 

aspectos fisiológicos são mais ensinados, evidenciado isso em 80% das escolas de 

países com renda elevada e economias de transição. Coincidentemente, 70% dos 

países desses dois grupos relataram que ensinam aspectos psiquiátricos, 

farmacológicos e patológicos do envelhecimento em classes não geriátricas. 

Aspectos clínicos e neurológicos são freqüentemente mais incluídos nas escolas de 

países com renda elevada; já nas economias de transição aspectos ginecológicos, 

bioquímicos e anatômicos são cobertos algumas vezes. Aspectos cirúrgicos e 

pediátricos são os menos ensinados em todos os grupos de países. (KELLER, 

2002). 

Neste mesmo estudo, a OMS referiu a necessidade urgente de 

vislumbrarmos uma perspectiva holística para o treinamento em geriatria, a fim de 

otimizar o atendimento ao individuo idoso. Este incluiria: uma perspectiva do curso 

de vida, que deve ser integrado no treinamento de todos os aspectos do cuidado 

com a saúde. O cuidado com o paciente idoso deve ser aprimorado, com prioridade 

nos países com poucos recursos destinados ao ensino em saúde para profissionais 
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da área de saúde (em particular médicos) – esses são usualmente os países que 

enfrentam as doenças de notificação compulsória, como o nosso caso. Esse tipo de 

treinamento global seria consideravelmente mais importante do que treinar apenas 

geriatras altamente especializados com determinismos para a atenção terciária. 

Além disso esta proposta, de maneira ilustre, engloba a família e a comunidade 

como grandes parceiros na provisão de cuidados com saúde da grande maioria da 

população idosa. 

Com relação às estratégias de ensino-aprendizagem usadas pelos 

docentes, observa-se uma diversidade de técnicas que vai da aula expositiva até a 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

“Então nós temos um híbrido do estudo clássico, temos aulas teóricas 
clássicas tradicionais e temos estudos de casos.” 

“A gente usa o modelo da Propedêutica, que é o ensino baseado em 
problemas, então eu estou tentando puxar para a Gerontologia, que é mais 
para frente, no quinto ano.” 

A diversificação de técnicas e métodos de ensino-aprendizagem tem sido 

amplamente enfatizada e devemos especialmente considerar a perspectiva atual de 

possibilitar que a aprendizagem seja significativa para o estudante. Para Sonzogno 

(2004), faz-se necessário à adoção de uma postura reflexiva e crítica sobre a 

utilização adequada das diversas estratégias didáticas. Batista (2004) comenta que 

uma característica fundamental para um aprendizado significativo seria o uso de 

metodologias de ensino-aprendizagem diversificadas, onde as dimensões de caráter 

inter e intra-subjetiva possam estar envolvidas em todo o processo didático. 

Morales Martínez (1994) destaca que é fundamental o uso de diversas 

metodologias no ensino para a Geriatria e Gerontologia: seminários, debates, 

análise de casos, além do treinamento constante de técnicas de entrevista e 

atendimento ao idoso e seus familiares.  
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Uma técnica expositiva, baseada em conferência para grandes grupos é 

também utilizada. 

“[...] uma vez por semana a turma toda da graduação, 70 alunos – vão para 
um anfiteatro com uma característica pedagógica muito próxima da 
conferência, como exemplo de aula clássica.” 

A aula expositiva como técnica mais utilizada do ensino fundamental até a 

pós-graduação (em algumas situações, exclusivamente), tem sido muitas vezes 

criticada. Vasconcelos (2000) afirma que normalmente não favorece a construção 

critica, significativa e fundamentalmente duradoura do conhecimento, devido seu 

caráter transmissivo e, algumas vezes, descomprometida com o cenário atual. Pode-

se esperar, com o uso inapropriado da aula expositiva, uma atitude de centralidade 

no docente, onde ele configura-se como um eixo de informações e lógica de 

exposição. No entanto, se bem empregada, a aula expositiva pode permitir sínteses 

relevantes para a aquisição de informações (SONZOGNO, 2004). Uma adaptação 

bem elaborada deste método seria sua estruturação no formato dialogado, que 

estimula a participação dos graduandos, na qual o conhecimento prévio deve ser 

considerado e pode ser tomado como ponto de partida das discussões. 

(ANASTASIOU e ALVES, 2004) 

As metodologias problematizadoras felizmente parecem constituir uma das 

estratégias privilegiadas pelos professores 

“[...] então uma boa parte do conteúdo prático a gente trabalha com 
problematização de situações.” 

Para Batista et al. (2005), as dimensões problematizadoras podem 

promover uma real construção do conhecimento como característica primordial na 

elaboração das informações e na definição das realidades vivenciadas, 

vislumbrando-as como ponto de convergência no processo de aprendizagem. 
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Segundo Iochida (2004), as metodologias problematizadoras estabelecem 

estratégias balizadoras para as exigências complexas e as perspectivas atuais do 

ensino superior em saúde, corroborando com os múltiplos componentes 

estruturantes enfatizados nas diretrizes curriculares. 

Como parte das estratégias usadas em currículos que se baseiam nas 

metodologias problematizadoras, podemos destacar que priorização da 

Aprendizagem Baseada em Problemas, com um dos professores salientando o uso 

de técnicas trabalhadas em pequenos grupos e com a busca ativa da informação. 

“A gente usa desta metodologia em grupos pequenos, 2-4 acadêmicos mais 
4 residentes e mais preceptor. Este grupo e que vai discutir depois o caso 
clínico, e dar uma aula sobre algum tópico pontual.” 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) constitui-se em uma 

técnica onde os discentes, em pequenos grupos, supervisionados por um tutor, têm 

contato com os “problemas”, elaborados previamente por uma equipe capacitada 

neste método. A elaboração dos problemas normalmente é a descrição de um 

fenômeno ou evento a ser analisado pelo grupo, usando para a sua resolução, 

inicialmente, o conhecimento prévio dos seus membros. Depois os acadêmicos 

tentam compreender os processos alocados, procurando solucionar as interrogações 

que surgem através da busca ativa de informações (livros, revistas, internet), além 

da assessoria do tutor. Essas informações captadas, serão a base dos objetivos do 

aprendizado e servirão como conteúdo de estudo individual e coletivo (BATISTA, 

2005). 

Os trabalhos em pequenos grupos proporcionam uma integração 

teórico-prática, que age como facilitadora na articulação com outras 

estratégias didáticas do curso médico e com a prática profissional. Para Ruiz-

Moreno (2004), o trabalho em grupo permite: 
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“[...] a construção coletiva de conhecimentos e a parceria contribui no desafio 

de formar cidadãos solidários, participativos e comprometidos com as 

mudanças pessoais, institucionais e sociais que nossa realidade demanda.” 

A discussão, a partir de estudos de casos e de visitas à beira do leito, é 

bastante enfatizada nas escolas pesquisadas. 

“[...] todas as manhãs a gente passa visita com discussão na beira do leito, 
no final das manhãs temos a parte teórica que a gente se esforça ao 
máximo para não ser tão teórico assim, é em cima de estudos de caso.” 

“[...] é em cima de discussão de casos e mesmo quando temos casos 
específicos, isto é se a gente vai discutir osteoporose, buscamos trazer o 
tema para algum caso concreto.” 

Adequadamente, Gonçalves (1998) observa que, com a inserção dos 

professores em estudos de casos e a interação simultânea paciente-docente-

discente, os docentes deixam de apenas transmitir conhecimentos, tornando-se 

agentes facilitadores do processo de aprendizagem. Suas obrigações são 

ampliadas, devendo estimular o desenvolvimento dos aspectos humanos e éticos 

dos futuros médicos, sobretudo na relação médico-paciente. 

Schutz e Schutz (2004) percebem que a contextualização de um assunto 

através do estudo de casos estimula a troca de experiência entre os discentes, 

permitindo que eles possam ser mais criativos e dinâmicos, instrumentalizando-os 

para as situações reais de forma construtiva.  

 

Independente da técnica específica de ensino, um dos docentes 

entrevistados realça a importância da diversidade de cenários no processo de 

ensino-aprendizagem da Geriatria e Gerontologia no decorrer do curso médico. 

“[...] Ele é amplo também nos cenários. A gente não usa somente os 
cenários do hospital/ambulatório, a gente usa também outros cenários, 
desde as casas dos idosos e dentro das instituições asilares.” 
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Esta diversidade de cenários é essencial para o início de uma prática 

geronto-geriátrica verdadeiramente multidimensional, podemos caracterizar esta 

premissa de forma genérica por Feuerwerker (2000), o qual relata que a inclusão de 

novos cenários de prática com supressão da visão hospitalocêntrica, aliados com as 

estratégias de ensino/aprendizagem e a capacitação docente, são fundamentais 

para viabilizar as habilidades e competências necessárias no processo de formação. 

Esta prerrogativa da diversidade de cenários também é estimulada pelas diretrizes 

curriculares de forma enfática no Art. 12º : 

[...] VI - utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao 
aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da 
prática e do trabalho em equipe multiprofissional [...] BRASIL (2001). 

Experiências inovadoras no ensino da Geriatria e Gerontologia de centros 

de referência de países desenvolvidos, como a Universidade de Harvard, 

estabelecem a visita em Instituições de Longa Permanência (Nursing Homes) e 

visitas domiciliares (WEI, 1994). Esta visão é consubstanciada pela Sociedade 

Americana de Geriatria, ao determinar que os espaços de Educação Geriátrica 

devam ser diversificados e amplos, descentralizando-se dos espaços formais 

hospitalocêntricos (AGS, 2000). 

Matsuse (1999) demonstra que os cenários diversificados de ensino 

aprendizagem estão presentes de forma unânime nos países desenvolvidos, como 

Japão, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Espanha, França, 

Canadá e EUA, sendo que os principais cenários constituem-se nos Hospitais-Dia e 

nos Atendimentos Domiciliares. 

Podemos estabelecer como fundamental a visão de Cabrera (2002), o qual 

ressalta que a efetivação destas atividades diversificadas dependem prioritariamente 

de uma adequada articulação entre o centro de ensino com os serviços destacados, 
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com uma normatização pedagógica adequada com a realidade local. Com isso a 

amplitude das atividades aliada com os diversos cenários não convencionais 

possibilita o discente experimentar uma gama impensável de atuação profissional 

após o término da graduação, além de estimular um exercício docente dinâmico e 

verdadeiramente próximo ao mundo da pessoa idosa.  

Analisando as estratégias de avaliação utilizadas pelos docentes, torna-se 

possível estabelecer vinte e duas unidades de contexto, com suas respectivas 

unidades de registros, das quais emergiram onze categorias de análise. 

A Prova Escrita ainda é uma unanimidade entre os docentes, sendo que o 

modelo dissertativo foi evidenciado por um deles. 

“Tem uma avaliação escrita, prática, é uma avaliação bem clássica [...].” 

“Geralmente as provas que eu me recordo são de um modelo de perguntas 
e respostas escrito [...].” 

Dois docentes exprimem a relevância da inter-relação de aspectos 

objetivos e subjetivos, como a Assiduidade e a Participação nas aulas, como 

fundamentais na configuração da avaliação final. 

“[...] soma-se a isso (prova escrita) a presença física e a participação das 
discussões.” 

“[...] e a questão da aula nas problematizações, participação, freqüência[...].” 

Complementando métodos mais clássicos, um dos docentes revela a 

produção de trabalhos de revisão manuscritos no formato de mini-monografias, em 

pequenos grupos de trabalho. 

“[...] os alunos se reúnem em grupos menores, de pelo menos 5, para 
fazerem pequenas revisões, digamos, mini-monografias.” 

Um dos docentes evidencia a Auto-Avaliação, através de Grupo Tutorial, 

como parte relevante do processo. 
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“[...] temos a avaliação de cada grupo tutorial que é uma avaliação que eles 
fazem a cada dia do grupo tutorial.” 

E com uma linha semelhante, este mesmo docente a complementa com 

uma estratégia a qual denomina de Avaliação Interpares. 

“[...] tem avaliação interpares. Que os alunos se dão nota.” 

Batista (2005) relata que a auto-avaliação e a heteroavaliação permitem 

ampliar as relações que envolvem o processo ensino-aprendizagem, a avaliação e 

os sujeitos do processo em graus distintos, diversificando as experiências 

vivenciadas.  

Um docente evidencia a elaboração individual de um Portfólio como técnica 

de destaque. 

“[...] Neste portfólio, ele (o aluno) vai fazer várias atividades, eu vou pedir 
pra ele o que eu quero no portfólio [...]” 

“Então, assim, todas as coisas que nós julgamos importantes nós 
solicitamos como obrigatório neste portfólio.” 

O portfólio pode ser visto como uma coleção dos papéis e outros 

formulários que auxiliam a evidenciar a ocorrência da aprendizagem. O portfólio é 

descrito por Friedman (2001, p. 535) “como uma coleção dos papéis e outros 

formulários que justificam a evidência de um aprendizado e um determinado tempo”. 

Para Alves (2004), o portfólio aparece como um processo alternativo 

integrado de ensino aprendizagem e avaliação superando as formas de exclusão e 

classificação na avaliação. Além disso, esse instrumento permite que docentes 

vislumbrem o aprendizado de uma forma dinâmica, contrapondo a visão pontual das 

avaliações dissertativas ou assertivas. Com o portfólio facilita-se que a 

aprendizagem seja significativa e relacional, envolvendo o discente de forma 

completa no processo formativo, permitindo que o mesmo decida de forma 
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consciente o que é o mais importante.  

 

Na definição de Anastasiou e Alves (2004): 

“é a identificação e a construção de registro, análise, seleção e reflexão 

das produções mais significativas ou identificação dos maiores 

desafios/dificuldades em relação ao objeto de estudo, assim como das 

formas encontradas para superação.” 

 

Esta técnica pela qual temos uma considerável simpatia em particular, é 

empregada dentro das estruturas de graduação e pós-graduação da UNIFESP, onde 

tivemos a primeira aproximação, e vem sendo implementada em inúmeras escolas 

com perspectivas educativas inovadoras. Assim podemos citar com destaque a 

McGill University, no Canadá, que o utiliza no ensino de geriatria e gerontologia por 

meio de estruturas totalmente informatizadas e com uma relevância de até 20% na 

estrutura avaliativa dos discentes (DUQUE, 2006). 

O mesmo docente ilustra que a formulação da estratégia de avaliação na 

sua instituição possui um caráter coletivo através de uma Avaliação a qual ele 

denomina Participativa. 

“ Existe uma equipe de planejamento do módulo onde eu sou coordenador. 
Nós hoje estamos em 6 (seis) [...] esta é a equipe atualmente. Aí a gente se 
reúne e faz a prova.” 

Aguiar (2005) afirma que as estratégias de avaliação discente constituem 

importante variável a ser considerada na avaliação da transformação da educação 

médica. Dentro do curso médico considera-se a avaliação como um tema árduo e de 

inúmeras controvérsias; neste estudo observa-se que ela não teve espaço relevante 

de discussão entre os entrevistados. Para Ruiz-Moreno e Batista (2005), a 

avaliação: 
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[...] não se configuraria como um ato individual e isolado do professor, mas 
construir-se-ia numa teia de valores, objetivos concepções e praticas, que 
influencia e é influenciada por todo um contexto político-acadêmico e pelas 
demandas sociais em relação ao papel e função da educação superior no 
pais.  

Toma-se novamente como norteador as diretrizes curriculares, em seu 

Artigo 13: 

[...] § 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, 
habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência 
as Diretrizes Curriculares. 

§ 2º O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar metodologias e 
critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-
aprendizagem e do próprio curso, em consonância com o sistema de 
avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual pertence. 

 

Com esta perspectiva, aliada às características e objetivos já discorridos 

sobre o ensino da Geriatria e Gerontologia, torna-se possível antever, conforme 

Ruiz-Moreno e Batista (2005), o desenvolvimento de processos que permitam o 

raciocínio crítico e reflexivo, diversificando-se de exercícios simplistas de verificação 

de desempenho realizado nas provas discursivas ou objetivas. Esta visão permite, 

conforme Aguiar (2005, p. 5):  

“[...] o desenvolvimento de competências envolvendo o sujeito como um 
todo, abrangendo a capacidade de dar respostas afetivas e efetivas de 
acordo com a situação, o que engendra avaliação multifacetada, na 
tentativa de apreender seus diversos componentes [...].” 

 

5.2 OS DOCENTES DE GERIATRIA NAS ESCOLAS MÉDICAS PARANAENSES 

Os docentes entrevistados possuem em média catorze anos de atividade 

docente, com um tempo médio de cinco anos de atividade na temática em questão. 

Todos possuem pós-graduação, sendo que dois já concluíram Pós Stricto-

Sensu, e o que conta com mais tempo de docência só possui a titulação Lato-Sensu, 

porém está em fase de conclusão do Doutorado. 
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Apesar de professores efetivos, todos têm uma dedicação parcial média de 

20hs/semanais, e dois deles participam como docentes em outras disciplinas e 

cursos da Área da Saúde.(Anexo 7) 

A análise das trajetórias docentes nas entrevistas realizadas com os três 

professores possibilitou identificar doze Unidades de Contexto, com suas respectivas 

Unidades de Registro, que puderam ser agrupadas em nove Categorias de Análise.  

O interesse pela docência durante a graduação médica aparece no 

depoimento de um dos professores investigados. 

“A minha história iniciou por interesse pessoal; desde o 2º ano de 
graduação eu passei a ser monitor, então eu atuei como monitor durante a 
graduação do 2º ao 6 ano [...].” 

A formação em áreas básicas de atuação profissional ocorreu para dois 

professores e uma formação direcionada para geriatria e gerontologia em um dos 

investigados. 

A admissão na carreira docente teve início através de concurso para dois 

professores e por convite para um. A inserção acadêmica através da clínica médica 

foi predominante. 

“[...]quando eu propus a Geriatria, a disciplina não existia e me deram uma 
carga horária da clínica médica.[...]” 

“Tinha um concurso para ser docente do setor de Clínica Médica daqui para 
atuar na Semiologia.” 

A titulação acadêmica em áreas básicas de atuação profissional foi o 

percurso utilizado pelos dois docentes portadores do título de Mestre e/ou Doutor. 

Apesar da titulação ser em Clínica Médica e em Clínica Cirúrgica, ambos objetos de 

investigação foram direcionados para Geriatria e Gerontologia. 

As concepções dos professores sobre a Geriatria e Gerontologia são 

importantes para o entendimento de suas práticas de ensino. A análise qualitativa da 
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questão “na sua opinião qual a importância do ensino da Geriatria e Gerontologia na 

Graduação Médica“ possibilitou a identificação de vinte e quatro unidades de 

contexto, com 31 unidades de registro, que foram agrupadas em nove categorias de 

análise.  

Todos os docentes foram unânimes em estabelecer a importância do tema 

Área em Crescimento decorrente da Transição Demográfica/Epidemiológica. 

“[...] porque grande parte da convivência com o paciente será de paciente 
envelhecido.” 

“Eu acho que ela é fundamental por causa desta demanda de transição 
epidemiológica.” 

“[...] a necessidade que os profissionais estejam de uma forma ou de outra 
habilitados a trabalhar com idosos é fundamental, porque o número da 
população geriátrica esta aumentando.” 

Desta forma, este fator apresenta-se como determinante na relevância do 

tema em questão. Evidencia-se com as estimativas da OMS (2002), de que a 

proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente do 

que nas outras faixas etárias. Entre 1970 e 2025, estima-se que aja um crescimento 

de 223%, ou em torno de 694 milhões, no número de pessoas idosas em todo o 

mundo e até 2050 haverá dois bilhões de indivíduos idosos e, de forma alarmante, 

80% destes estarão nos países hoje considerados subdesenvolvidos. No Brasil, no 

período de 1980 a 2000, a população com 60 anos ou mais cresceu em 7,3 milhões, 

totalizando mais de 14,5 milhões.  

No ano de 2025, existirá no mundo, um total de aproximadamente 1,2 

bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Ramos (2002), neste contexto, enquadra 

o Brasil como um país de destaque, com um aumento de cerca de 20 vezes o 

número de idosos no período entre 1940 e 2025, enquanto o restante da população 

mundial terá somente um aumento na ordem de cinco vezes, o que o configurará 
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como o sexto país do mundo no contingente de idosos nos próximos 20 anos, que 

ultrapassará o número de 30 milhões de indivíduos acima de 60 anos (IBGE, 2002; 

OMS, 1987). 

No Paraná, de acordo com os indicadores socioeconômicos, observa-se 

nas últimas décadas, um decréscimo da população jovem com um incremento 

positivo da população adulta e idosa. Em 2000, do total de 9.493.540 habitantes 

paranaenses, 28,9% pertenciam à faixa etária considerada jovem, 63,2% faixa 

adulta e 7,9% faixa dos idosos. Esses dados comprovam a evolução do 

envelhecimento em nosso estado com uma queda proporcional da população 

infanto-juvenil. Com estes dados, pode-se incentivar um planejamento mais 

equilibrado de políticas públicas a curto, médio e longo prazo, para grupos etários 

mais específicos, como a população idosa e a que esta em franco processo de 

envelhecimento (PARANÁ, 2004). 

Veras (2003) destacou que é de conhecimento, quase que unânime, que 

os idosos são os maiores usuários dos serviços de saúde, efetivando mais gastos, 

em desproporção aos outros segmentos etários. A maioria dos idosos, quando 

exteriorizam suas queixas de saúde, normalmente referem mais de uma queixa, 

além de serem normalmente configuradas como de longa duração, agregadas à 

necessidade de um atendimento qualificado, multidisciplinar e de alto custo e, 

infelizmente, com baixa resolutividade. Com isso, Chaimowicz (1997) confirma que, 

sem programas personalizados para o efetivo controle das doenças crônico-

degenerativas e suas complicações, o idoso será normalmente referenciado para 

serviços ineficazes.  

Desta maneira, salientamos que é papel da sociedade ampliar o debate 

sobre a transição demográfica e suas conseqüências, principalmente para a 
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dinâmica do sistema de saúde vigente, há uma necessidade eminente de viabilizar 

alternativas que possam minimizar o impacto sobre a qualidade de vida da 

população e estimular que o Estado cumpra seu papel na adequação de políticas 

públicas direcionadas à manutenção da saúde da população independente de sua 

faixa etária. 

A Geriatria e Gerontologia, entendidas no contexto do Processo de 

Envelhecimento Humano, são apontadas pelos docentes como pilares 

fundamentais para um reconhecimento adequado do processo saúde-doença do 

idoso. 

“[...] na clínica médica em geral, não se fala sobre o processo de 
envelhecimento, então o indivíduo tem uma formação pediátrica, porque ele 
fala sobre o crescimento e o desenvolvimento mas não tem uma formação 
sobre o processo de envelhecimento.” 

“[...] na graduação o estudante se convença o mais rapidamente possível de 
que o processo de envelhecimento é um processo fisiológico [...]” 

O entendimento do Envelhecimento como um processo inerente ao ciclo 

vital entra em destaque através de vários autores. 

Beauvoir (1990, p. 32), na década de 70, revela que “A medicina moderna 

não pretende mais atribuir uma causa ao envelhecimento biológico: ela considera 

inerente ao processo da vida, do mesmo modo que o nascimento, o crescimento, a 

reprodução, a morte”. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1985, p. 32) adotou o conceito de 

que: 

Envelhecer é um processo seqüencial, individual, acumulativo, irreversível, 
não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos 
os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz 
de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto aumente a sua 
possibilidade de morte. 

 

Hayflick (1996) infere que o envelhecimento é constituído por 
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manifestações biológicas que ocorrem no organismo durante o transcorrer do tempo 

e que o envelhecimento cronológico seria apenas uma convenção, não havendo 

uma correlação do efeito do tempo sobre o organismo. 

De forma complementar, Bodachne (1998, p. 24) define que:  

A velhice pode ser caracterizada como: um processo de perda gradativa das 
funções biológicas, com um conseqüente aumento da probabilidade de 
morte que esta intimamente associada com a agregação de patologias. Nos 
seres humanos, estas alterações configuram mudanças no comportamento, 
na habilidade intelectual e na capacidade física, afetando diretamente sua 
interação com o meio ambiente, onde, de acordo com a cultura que o 
individuo envelhecido está inserido, sendo este um elemento fundamental 
para o enriquecimento da comunidade. 

Mais atualmente, Cruz (2000, p. 26) define que: 

o envelhecimento é um processo biológico, dinâmico, progressivo, e 
atualmente inevitável, onde ocorrem modificações morfológicas, fisiológicas, 
bioquímicas e psicológicas decorrentes da ação do tempo. Tendência geral 
à atrofia e a insuficiência funcional e, como conseqüência há uma perda da 
capacidade de adaptação do individuo ao meio ambiente e maior incidência 
de processo patológico que terminam por conduzi-lo à morte. 

 

Este processo de envelhecimento é realçado como importante pelos 

docentes, especialmente quando se analisa sua inter-relação com o processo de 

adoecimento. 

[...] o indivíduo que não tem essa oportunidade de na graduação ter a 
disciplina de Geriatria, ele acaba aprendendo sobre doenças, mas não 
consegue fazer um link da doença durante o processo de envelhecimento. 

[...] a medida que o indivíduo se mantém vivo, ele vai angariando uma série 
de alterações próprias do processo de envelhecimento ao mesmo tempo, 
isto é, simultaneamente no processo de uma doença, seja ela hipertensão, 
diabetes ou depressão. 

Com um ponto de vista semelhante aos conceitos supracitados enfatiza-se 

a relevância da distinção entre Envelhecimento Saudável e o Envelhecimento 

Doentio. 
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“[...] E daí eu abordo o envelhecimento saudável e o envelhecimento 
doentio.” 

A importância do diferencial entre saúde e doença no individuo idoso pode 

ser estabelecido através de vários olhares. Na definição de Hayflick (1996), não 

podemos correlacionar o processo de envelhecimento como sinônimo de 

degradação ou doença, mesmo que em vários exemplos eles estejam associados. 

Em qualquer fase da vida, o ser humano é propenso a adquirir as mais diversas 

enfermidades; exemplo disso é o alto índice de mortalidade infantil em países 

subdesenvolvidos. No entanto, observa-se que o sistema imunológico humano 

diminui a capacidade de defender o organismo com o aumento da idade e, portanto, 

o indivíduo fica mais vulnerável às doenças, mas não terá que ficar doente 

necessariamente. 

Chaimowicz (1997) estabeleceu uma correlação direta entre os processos 

de transição demográfica e a epidemiologia do idoso na atualidade. O autor afirma 

que, geralmente, o início estatístico da queda da mortalidade é concentrado 

seletivamente nas doenças infectocontagiosas tendendo a beneficiar os grupos de 

indivíduos mais jovens. Os então "sobreviventes" terão, como atributo, os fatores de 

risco interligados com os distúrbios crônico-degenerativos e normalmente não 

transmissíveis; com o aumento gradativo da expectativa de vida, as complicações 

destes distúrbios tornam-se mais freqüentes. Com isso, tornam-se predominantes no 

perfil de saúde da população os distúrbios que, pela sua cronicidade, implicam em 

vários anos de utilização dos serviços de saúde, ao invés de processos agudos que 

são estabelecidos rapidamente pela cura ou pela morte do individuo. Como 

exemplo, as seqüelas de pacientes infartados, as fraturas decorrentes das quedas, 

as amputações, a diálise e o déficit visual provocados pelo diabetes e, mais 
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recentemente, a dependência determinada pelos processos demenciais. 

Com um envolvimento relacionado ao processo de economia e 

planejamento em saúde, Butler (1993) destaca que estes fatores permitem o 

estabelecimento de que a transição demográfica poderá se configurar como um 

problema, na medida em que as pessoas que estão envelhecendo não vivam em 

condições de independência e saúde. Este fato implicaria em custos 

consideravelmente elevados para os sistemas públicos, principalmente o de saúde. 

Em um levantamento estatístico realizado em 1989 nos Estados Unidos, 12% dos 

idosos consumiram cerca 1/3 dos recursos destinados aos cuidados individuais com 

a saúde. De forma associada, Gray (1985) evidencia que na Inglaterra mais de 60% 

do orçamento do Departamento Nacional da Saúde e Cuidados Sociais era 

destinado à população idosa que, naquela época, não passava de 17% da 

população total. 

 

Buss (1993) comenta que a demanda do Brasil vem tornando-se similar à 

encontrada nos países desenvolvidos. De forma paralela ao crescimento de 51,8% 

do número de internações hospitalares pagas pelo SUS entre 1984 e 1991, 

evidenciou-se um aumento de 285,3% nas despesas. O custo médio por internação 

se elevou de U$ 83,4, em 1984, para U$ 268 em 1997, sendo os maiores valores 

aqueles destinados à faixa etária entre 60 e 69 anos (aproximadamente U$ 350 por 

internação). Segundo dados do Ministério da Saúde (1999) a população idosa 

absorveu 21% dos recursos do SUS destinados ao pagamento de internações 

hospitalares, embora representasse menos de 8% da população em 1997. 

Veras (2002) exprime que, atualmente, o tempo de vida biológico da 

espécie humana atinge 90-95 anos, com ajuste gradativo nas próximas décadas até 
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os limites de 130 anos. O grande desafio que se apresenta é a elaboração de 

cenários em que os avanços técno-científicos possam estabelecer que o ser humano 

seja autônomo ao alcançar esses limites. 

Acreditamos que o envelhecimento em si não é o problema, mas sim como 

somos “preparados” e como o mundo atual está preparado para este fato. Pode-se 

destacar a visão estabelecida por Ramos (2003), a qual somos mais simpáticos e 

afetos, que vislumbra um idoso saudável com uma ou mais doenças crônicas, 

comparado com um idoso com as mesmas doenças não compensadas, sem 

tratamento e supervisão adequadas, apresentando várias seqüelas e incapacidades. 

Desta maneira, se contrapõe ao conceito de saúde da OMS, demonstrando que ele 

mostra-se inadequado para descrever o universo de saúde dos indivíduos, em 

especial dos idosos, já que o completo bem-estar pode ser atingido por muitos, 

independentemente ou não de doenças. 

 

Um outro olhar com determinantes mais qualitativos é o estabelecimento 

de um envelhecimento saudável ou doentio. Palloni e Peláez (2002) levam em conta 

a autopercepção do individuo, já que podem demonstrar que, em determinadas 

situações, aqueles que afirmam perceber condições de saúde desfavoráveis têm 

riscos de mortalidade consideravelmente mais elevados do que os que reportam 

melhor estado de saúde.  

Um dos docentes destaca que uma Abordagem geriátrica com enfoque 

gerontológico mostra-se fundamental no processo de ensino: 

[...] com enfoque gerontológico, o aluno muda um pouco a postura e ele 
passa a valorizar um pouco mais a questão funcional, que é a questão que 
acaba dando a sensação de melhora do paciente. 

Sabemos que a Geriatria em nenhum momento pode estar desassociada 
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conceitualmente e filosoficamente, principalmente porque faz parte deste núcleo 

mais amplo que é a Gerontologia. A Geriatria é vista como um ramo da Medicina que 

estuda a fisiologia e as alterações orgânicas vinculadas ao processo do 

envelhecimento, e não pode ser concebida com um caráter puramente médico e 

positivista e envolve-se inevitavelmente com um campo do conhecimento mais 

amplo estabelecido pela Gerontologia, sendo esta definida como:  

[...] campo multi e interdisciplinar que visa à descrição e à explicação das 
mudanças típicas do processo de envelhecimento e de seus determinantes 
genético-biológicos, psicológicos e socioculturais. Interessa-se também pelo 
estudo das características do idoso, bem como das várias experiências da 
velhice e envelhecimento ocorrendo em diferentes contextos socioculturais 
e históricos. Abrange aspectos do envelhecimento normal e patológico. 
Compreende a consideração dos níveis atuais de desenvolvimento e do 
potencial para o desenvolvimento (Maddox, 1987, In: Neri, 2001, p. 54).  

Sendo assim, é inegável a identificação da Geriatria e Gerontologia como 

uma área abrangente, fato este bastante enfatizado pelos professores. Neste 

sentido, um docente identifica três dimensões na abordagem geriátrica: a biológica, 

a psicossocial e as doenças da senilidade. 

“[...] nosso modelo é delimitado por uma árvore temática..Ela atualmente 
está baseada em 3 galhos: a questão do envelhecimento normal – aspecto 
biológico, o aspecto psicossocial e o 1º galho é a questão das doenças da 
senilidade.” 

De forma semelhante, Tauchi (1998) demonstra em seus estudos as 

alterações do idoso em três dimensões distintas: alterações naturais (aging), 

alterações deletérias (seqüelas de enfermidades) e alterações “facilitadas” pelo 

declínio imuno-biólogico. 

Esta abrangência envolve também aspectos políticos, econômicos, 

familiares e previdenciários. 

“[...] um tempo disponível para discutir esta questão não biológica da saúde, 
a questão psíquica, a questão social, questão política, econômica, a 
questão familiar, previdenciária [...].” 
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Estes preceitos já tiveram seus alicerces desde os primórdios da medicina 

geriátrica moderna onde, no West Middlesex Hospital da Inglaterra, a Drª. Marjory 

Warren prontificou-se a avaliar e reabilitar pacientes crônicos que praticamente 

residiam no hospital, restabelecendo o convívio social de vários indivíduos idosos 

(MATTEWS, 1984). 

Pode-se interligar estes princípios com a visão de Papaléo Netto (2002), 

que exterioriza a necessidade de uma avaliação abrangente do idoso, com enfoques 

nos aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e econômicos, o que caracteriza 

uma avaliação global das suas condições. 

Neste sentido, os docentes apontam uma Prática interdisciplinar como 

característica da Geriatria, inter-relacionando este aspecto com o ensino. 

“[...] um bom ensino de geriatria implica em interdisciplinaridade; é o que a 
maioria das pessoas falam, mas é isso mesmo, na minha opinião acho que 
aprender a desenvolver interdisciplinaridade, trabalho em conjunto, geriatria 
sem interdisciplinaridade não existe.” 

“[...]a partir do estudo da Geriatria e ele instrumentaliza todos os 
profissionais da medicina ao tema do idoso, independente da área que vai 
estar.” 

Neste contexto da interdisciplinaridade toma-se como ênfase a atuação 

multiprofissional, ou seja, a inter-relação de vários saberes e olhares de diferentes 

profissionais de diversas áreas vislumbrando uma atenção globalizada ao indivíduo 

(BARBOSA, 2004). 

Lopes (2000) identifica que o discurso da prática multiprofissional no 

atendimento dos idosos teve seu auge na década de 80, a partir das 

recomendações de instituições como a ONU e a International Association 

Gerontology (IAG), que instituíram o ano de 1982 como o ano do envelhecimento e 

deram início as Assembléias Mundiais sobre o Envelhecimento (AME). Dentre as 

várias recomendações desta prática temos, na 2ª Assembléia Mundial do 
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Envelhecimento que ocorreu em Madri no ano 2002, o estabelecimento do estímulo 

à ampliação na formação de recursos humanos desenvolvidos em espaços 

interdisciplinares e multiprofissionais, com ênfase especial nos países em 

desenvolvimento.  

A própria Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em 

consonância com inúmeros organismos internacionais especializados, efetivou de 

maneira gradativa a sua regionalização incorporando a presença de profissionais 

não médicos de forma sistemática, constituindo a Sociedade de especialidade 

médica com o maior número de associados de outras áreas, o movimento conhecido 

como “verticalização”, possibilitando a sua inserção definitiva nas diferentes 

instancias sociais (LOPES, 2000). 

 

De forma particular, o suporte multiprofissional para a população geriátrica 

é imprescindível e, principalmente, para os mais fragilizados, os quais 

comprovadamente necessitam de estratégias que diminuam a morbi-mortalidade 

incrementando sua qualidade de vida. (BRASIL,1999; CANO, 2005; GILL, 2002; 

VERAS, 2003). 

Um dos docentes considera que o Idoso muito Idoso deve ser um dos 

enfoques principais do ensino geriátrico, correlacionando com a Atenção à 

Síndrome da Fragilidade Humana e com a Medicina Paliativa. 

“[...] o acadêmico quer ele queira ou não vai chegar um momento que ele 
vai precisar conhecer a medicina paliativa [...] ele vai ter que conviver com 
algumas realidades e nos temos que oferecer para ele, dentro desta 
realidade, o mínimo de suporte para que ele minimize o sofrimento e 
mantenha a sua dignidade.“ 

Concordamos integralmente com esta visão e podemos correlacioná-la 

com os aspectos anteriores de transição epidemiológica e demográfica, observando 
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que no contexto global os “idosos idosos”, ou seja aqueles acima de 85 anos, estão 

aumentando consideravelmente, em comparação com a camada dos idosos 

denominados mais “jovens”, sendo este um excelente preditor da necessidade de 

ações enfáticas para o atendimento adequado do contingente desta população. High 

et al. (2002) demonstra em suas estimativas que é esperado que a proporção de 

pessoas acima de 80 anos aumente dos atuais 3.3% nos EUA para 8%. O Brasil tem 

estimativas percentuais similares neste período, porém com conseqüências muito 

mais desfavoráveis devido, principalmente, à deficiência de estratégias realmente 

viáveis para o atendimento desta nova demanda (OPAS, 2003; VERAS, 2001). 

Com estes parâmetros, o custeio e a inoperância dos serviços de saúde 

poderão sofrer uma elevação gradativa, determinada pela falta de profissionais 

habilitados no atendimento a estes indivíduos que, em uma grande proporção, terão 

declínio funcional severo e serão considerados frágeis, com necessidades de 

cuidados cada vez mais especializados e dispendiosos (CHAIMOWICZ, 1997; 

VERAS, 2001). 

Desta forma, Libow (2005) identifica que os pacientes idosos e frágeis e, 

principalmente os que encontram-se em fase terminal, necessitam de atendimento 

paliativo com enfoque geriátrico, pois esse deverá dar uma maior ênfase em 

propiciar ao paciente uma melhor qualidade de vida antes da morte, além de 

prolongar o tempo de vida simplesmente. 

Um dos princípios básicos da Geriatria, a atenção ao indivíduo idoso, é 

também apontada pelos docentes. 

[...] e o indivíduo que sai da graduação sem ter essa vivência da atenção ao 
idoso ele sai despreparado [...]. 

A partir da explosão demográfica no último século, Libow (2005) identifica 
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os Geriatras como os médicos especialistas nos cuidados e tratamento dos 

indivíduos idosos. 

A Sociedade Americana de Geriatria refere que, para suprir 

adequadamente as demandas e necessidades em saúde do indivíduo idoso, faz-se 

necessário a formação de profissionais que possam focalizar exclusivamente estas 

demandas, principalmente na manutenção da saúde funcional destes indivíduos e, 

quando for necessário, providenciar para que os mesmos possam ter os cuidados 

paliativos de forma consistente (AGS, 2005). 

Para Finuccane (2004) uma das principais diferenças entre as perspectivas 

de tratamento para o idoso, sob o olhar da Geriatria e o da medicina interna, está 

principalmente em relação ao manejo de múltiplas doenças crônicas, muitas vezes 

severas, em pacientes extremamente debilitados e com restritas perspectivas de 

vida, sendo necessárias outras formas de cuidados para enfrentar toda esta 

fragilidade. 

Cohen (2002) diz que os geriatras trabalham distintamente das outras 

especialidades por estar frente às inovações nos cuidados de uma forma integral 

para pacientes com riscos de fraturas, demenciados e apresentando demais 

distúrbios crônicos, além de possuir uma perspectiva de equipe para atenuar ou 

prevenir déficits funcionais e, até mesmo, reverter incapacidades. 

No entanto, enfatizamos a preocupação que esta atenção personalizada 

deveria permear todo o curso de vida, instrumentalizando todas as fases da 

existência desde intra-útero, em prol de um processo de envelhecimento 

verdadeiramente ativo. 

Uma área emergente, constituindo-se como um processo em construção 

é realçada por dois professores. 



 

 

 

80  

[...] é uma especialidade nova, ainda com muito pouco espaço na sociedade 
acadêmica do Brasil e do mundo, principalmente no Brasil, A gerontologia é 
nascida em 1910. 

[...] eu acho q ele pode ser com conhecimento de aquisição progressiva, 
seria sucessões. 

Consideramos que, apesar da Geriatria Moderna ter suas definições 

conceituais a partir dos textos do Dr. Ignatz Leo Nascher de 1909, somente nos 

últimos 50 anos recebeu verdadeiro destaque e importância no meio cientifico, 

principalmente pela difusão dos instrumentos de avaliação da funcionalidade, que 

foram responsáveis na época pelo aumento considerável no número de citações em 

revistas científicas especializadas no tema. As inovações terapêuticas, com os 

métodos de reabilitação, reposição hormonal e o tratamento dos distúrbios 

cardiovasculares e neuropsiquiátricos foram os grandes destaques, para alavancar 

os centros de pesquisa e ensino direcionados para as doenças que têm a maior 

prevalência na população geriátrica (MORLEY, 2004). 

Um ponto de destaque que denota a Geriatria como uma área em 

construção pode ser verificado pelo número de profissionais atuando formalmente na 

especialidade. Nos EUA, existem pouco mais de 10mil profissionais atuando na 

Geriatria (LIBOW, 2005). No nosso contexto, evidencia-se a saúde do idoso e, por 

equivalência, a Geriatria como um processo em construção e emergente, pois 

podemos verificar que somente nos últimos 10 anos tivemos o envolvimento de 

políticas públicas e reconhecimento dos direitos dos idosos na sociedade, a partir da 

Política Nacional do Idoso (1996), Política Nacional de Saúde do idoso (1999) e do 

Estatuto do Idoso (2003). Porém, ainda não temos nenhum envolvimento conjunto e 

eficiente para um atendimento realmente digno e integral para este segmento da 

sociedade. Com isso, tem-se um número muito aquém do esperado, pouco mais de 

500 geriatras, contra mais de 15.000 especialistas em medicina interna e 25 mil 
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pediatras (MACHADO,1996). 

As características de “um bom professor” de Geriatria e Gerontologia na 

graduação constituiu mais uma temática investigada nesta pesquisa. Neste Núcleo, 

foi possível estabelecer nove unidades de contexto, com suas respectivas Unidades 

de Registro, configurando-se oito Categorias de Análise.  

No entendimento dos entrevistados, todos evidenciam que uma boa 

formação acadêmica é indispensável para uma adequada prática docente. 

“[...] O modelo clássico de formação, Residência, depois avançando na 
questão da cadeira [...]” 

“[...] se tiver no perfil conhecimento e formação sólida ele vai longe. “ 

 

Para Grigoli (1990), o domínio do conteúdo configura-se como base de 

sustentação do exercício docente, já que esta é uma das principais características 

delineadas pelos próprios discentes. 

Desta forma, um deles evidencia que atualmente deve-se priorizar a 

Profissionalização da Docência, sedimetando-a com a Titulação Acadêmica. 

“[...] depois avançando na questão da cadeira [...]. Se ele tiver um perfil 
acadêmico e tiver conhecimento da área, ele tem tudo para ser um bom 
professor [...].” 

Como atividade essencial para o desenvolvimento da profissionalização 

docente, Batista (2004) identifica este pensamento com os próprios princípios da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação que infere como espaços proeminentes para a 

formação docente os cursos de Mestrado e Doutorado. 

Também de forma unânime, é enfatizado o Domínio da Área, como 

aspecto bastante relevante.  

“[...] Não basta ser um bom médico... Se ele tiver um perfil acadêmico e tiver 
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conhecimento da área, ele tem tudo para ser um bom professor [...].” 

“Bem a primeira coisa que ele tem que ter é o domínio do conteúdo... então 
o domínio do conteúdo é fundamental.” 

A relação discente/docente é colocada em evidência por um dos 

entrevistados, estabelecendo a relevância de uma Postura Profissional Exemplar, 

sendo que a mesma deve ser complementada por uma relação de Empatia e 

Envolvimento Saudável entre eles. 

[...] e tem que fazer com que a sua postura como profissional contamine os 
acadêmicos. 

Com estas características, Castanho (2001) desenvolveu questionamentos 

semelhantes e obteve resultados convergentes, já que seus entrevistados 

identificaram o domínio da matéria e uma postura que extrapolava o próprio domínio 

especifico do fundamento desenvolvido como essências para ser um docente 

inesquecível. 

O docente entrevistado ainda estabelece aspectos com caráter ainda mais 

subjetivos, tais como a ética e o humanismo, envolvendo temas como: a 

Sensibilidade, o Relacionamento Humano e a Bioética. 

ser um indivíduo que não se preocupe em somente adquirir volume de 
conteúdo mas sim ter sensibilidade e relação humana, respeitando os 
princípios bioéticos [...] 

As características supracitadas, têm sido assinaladas com lacunas na 

atuação dos profissionais de saúde e em especial dos médicos. Maia (2004) exprime 

que a concepção positivista atual foi enraizada na formação dos profissionais de 

saúde, na qual o processo de cuidado e cura é evidenciado apenas com as 

características fisiológicas, renegando-se a influência da “mente e da alma”. 

De forma conclusiva, o mesmo autor exprime que: 
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É necessário que os docentes construam uma práxis profissional voltada 
para uma relação humanizada com seus alunos, que permita sensibiliza-los 
a uma reflexão voltada para a sua interioridade [...]. 

Por fim, um entrevistado referiu que todos os aspectos levantados devem 

ser dinamizados de uma forma contextualizada, tornando a aprendizagem 

significativa. 

“[...] e que tem que contextualizar, tem que aplicar no cotidiano, tem que 
tentar mostrar para o aluno para que serve aquilo que você está falando.” 

Na idealização de um professor adequado às características peculiares do 

ensino da pratica geriátrica, Cano (2005, p. 435) define os seguintes atributos: 

• ter formação acadêmica formal en Geriatria e Gerontologia; 

• ser capaz de sintetizar e transmitir os conhecimentos especializados; 

• saber trabalhar como parte de uma equipe interdisciplinar; 

• saber coordenar a assistência geriátrica; 

• saber realizar investigações científicas e ter uma visão crítica das 
mesmas. 

Esta contextualização do “bom professor” é muito enfatizada por Batista 

(2004) e Batista (2005), quando fazem referência à necessidade de um processo de 

construção continuado de todo o docente que possua um real comprometimento 

com uma formação profissional, que extrapole a mera aprendizagem de 

procedimentos e técnicas. E enfatizam que, neste contexto, o processo de 

construção do docente adequado para a área da saúde exige a elaboração de 

estratégias de formação que assumam preferencialmente o exercício prático como 

eixo estruturante, privilegiando o diálogo, a leitura crítica, os saberes científicos, os 

significados e a problematização de situações de ensino aprendizagem. 
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5.3 AS PERSPECTIVAS E SUGESTÕES DE MUDANÇA DO ENSINO DE 

GERIATRIA NA VISÃO DOS DOCENTES 

Frente às respostas dos docentes às questões: 

“Quais devem ser as características de um adequado ensino da Geriatria 

em um curso de graduação em ciência da saúde?” e “Quais as suas sugestões para 

a melhoria do ensino de Geriatria neste curso de graduação e no nosso país?” 

Foram identificadas vinte e duas unidades de contexto, das quais foram 

apreendidas dez categorias de análise. 

A Implantação da Interdisciplinaridade no ensino de Geriatria foi a 

sugestão mais apontada pelos professores: 

“Eu acho que um bom ensino de geriatria implica em interdisciplinaridade, é 
o que a maioria das pessoas falam.” 

“[...] modelos interdisciplinares mais amplos do que simplesmente a gente 
se deter só na abordagem tradicional que é importante, mas não é 
suficiente pro idoso.” 

“[...]a Geriatria não pode ser dada só pelo Geriatra, é uma rede com varias 
áreas médicas: a neurologia, a psiquiatria, a cardiologia, com a urologia, 
com a ginecologia, então nos precisamos avançar nisso.” 

Batista (2004) acredita que a busca da interdisciplinaridade constitui-se em 

um imenso desafio, devido às mudanças extremamente velozes e à obsolescência 

dos conhecimentos observados na área da saúde. 

Pode-se interpretar como prática interdisciplinar, segundo Barbosa et al. 

(2004, p. 57-58), “a construção de um sistema disciplinar com objetivo geral ou 

principio comum, definido num nível hierárquico imediatamente superior, que 

envolve um grupo de disciplinas conexas.” 

A relevância de experiências interdisciplinares na graduação médica é 

confirmada em estudos de países que se destacam pela organização e 

sistematização no atendimento ao paciente geriátrico, como os EUA e o Canadá 
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(GIL, 2002; TURPIE et al.,1997). 

Batista (2006) enfatiza a necessidade de transformação dos modelos 

tradicionais, prioritariamente disciplinares, implementando estratégias inovadoras 

com um enfoque problematizador, utilizando-se de simples integração de conteúdos 

com a formatação de módulos ou núcleos temáticos. 

Cano et al. (2005), em um estudo da Academia Latino Americana de 

Medicina del Adulto Mayor com o apoio da OPAS, recomendam que o ensino da 

geriatria seja elaborado através da cooperação dos diversos departamentos que 

compõem a escola médica. 

No entanto, utilizando as afirmações de Feuerwerker (1998), acreditamos 

que para o aprendizado ser realmente interdisciplinar faz-se necessário uma 

mudança de atitude individual, além de uma estrutura institucional favorável, fatores 

que possibilitariam a visualização integral do indivíduo idoso. 

Sendo assim, Batista (2006) evidencia que é de fundamental importância a 

implementação de formas inovadoras que contemplem as estâncias de ensino, 

pesquisa e extensão de forma verdadeiramente integrada com os aspectos sócio-

politico-ambientais e a produção contextualizada dos saberes e da prática médica, 

compartilhada com a participação dinâmica entre o corpo docente e discente. 

Os professores ressaltam, também, a necessidade de uma maior 

integração da Geriatria com a Clínica Médica ampliando, quando pertinente, a 

carga horária deste ensino na graduação. 

“[...] a Geriatria não deve ter a pretensão de sufocar a Clínica Médica, e a 
Clínica Médica não deveria ter a pretensão de achar que a Geriatria é uma 
especialidade inócua ou especialidade desprezível. " 

Guimarães (1989) enfatiza que a sólida formação em clínica consiste um 

pré-requisito básico para o exercício da Geriatria. Entretanto, um bom clínico, se 
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desprovido das bases gerontológicas, exercerá uma pratica inadequada diante do 

paciente idoso. 

Destacamos a propriedade que delineou esta integração, de acordo com 

Morales Martínez (1994, p. 405) que enfatiza os dois pontos fundamentais para o 

ensino da Geriatria e Gerontologia na graduação médica das escolas latino-

americanas: 1) a existência de um espaço formal para a Geriatria e Gerontologia que 

possua autonomia e autoridade suficiente para a determinação de seu programa de 

ensino; 2) uma integração constante com as outras especialidades. 

Estes pontos são creditados pelas peculiaridades únicas da Geriatria e 

Gerontologia, que se contrapõem à maioria das especialidades médicas que 

rotineiramente implicam a sua atuação para sistemas, órgãos ou até mesmo uma 

única doença. A Geriatria e Gerontologia é extremamente ampla, com horizonte que 

transpõe obrigatoriamente o tratamento das doenças dos idosos, já que a medida da 

saúde destes não é estipulada pelo número de doenças e agravos, mas 

preferencialmente pelo seu grau de autonomia funcional, mental e socioeconômica. 

As demais especialidades “clínicas” normalmente não incorporam estes outros 

valores. (GUIMARÃES, 1989). 

A necessidade de uma adequação do conteúdo programático foi 

enfatizada, priorizando temáticas de prevenção no processo de envelhecimento e 

doenças mais prevalentes no idoso. 

“A clínica médica deveria focar o ensino da clinica do adulto e assumir estas 
questões preventivas do envelhecimento e a geriatria teria que ter um 
enfoque, um direcionamento para os idosos muito idosos.” 

Almejando o espaço de planejamento curricular como prioritário, a inserção 

da Geriatria e Gerontologia deveria ser muito bem inter-relacionada com as outras 

disciplinas, não como mero anseio de preencher lacunas. Batista (2004) determina 
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que o ato de planejar o currículo tem que ser intencional, apropriando-se de 

reflexões comprometidas com o projeto do curso. Os conteúdos selecionados 

necessitam englobar tudo aquilo que integra o programa educativo, incluindo 

conhecimentos, habilidades e atitudes, devendo-se estar atento para a percepção de 

sua relação com os objetivos e a possibilidade de adaptação ou ajustamento 

dinâmico, possibilitando correlações permanentes. 

A ampliação e flexibilização de cenários de ensino aprendizagem, 

rompem com a ênfase hospitalocêntrica do ensino médico e são apontadas como 

importantes para o ensino de geriatria. 

“[...] o ambiente hospitalocêntrico como a gente chama ele é muito bom para 
medicina interna, mas para geriatria ele não é o ideal.” 

Um dos docentes realça a importância de considerar este ensino de forma 

transversal no currículo, com a inserção de mais de um momento de formação do 

futuro médico. 

“Mas você só vai conseguir estruturar um curso como este se tiver 
disponibilidade dentro do currículo. Então eu acho que ele pode estar 
inserido em vários momentos.” 

Marins (2004, p. 101-102) comenta que: 

“[...] devemos entender os cenários de aprendizagem como a incorporação 
e a intersecção de métodos didáticos pedagógicos; de áreas de práticas e 
vivências; de utilização de tecnologias e habilidades cognitivas e 
psicomotoras;de valorização de condutas individuais e coletivas.” 

Neste sentido, a diversificação de locais de prática que possibilite ao 

estudante a vivência de diferentes cenários do cotidiano de um idoso, possibilita a 

ampliação do entendimento do campo da Geriatria/Gerontologia. 

Um enfoque mais integral na assistência ao idoso, indo além das 

questões biológicas do processo saúde-doença no envelhecimento humano é 
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também apontado. 

“[...] para discutir esta questão não biológica da saúde, a questão psíquica, 
a questão social, questão política, econômica, a questão familiar, 
previdenciária, então acho que nós geriatras temos que passar na 
graduação estas dimensões não biológicas do processo de 
envelhecimento.” 

Com isso, pode-se resgatar o sentido do cuidado no enfoque ao idoso. 

Para Pinheiro et al. (2004, p. 276) o cuidado é entendido como: 

“uma ação integral que tem significados e sentidos para se compreender a 
saúde como direito de ser. É tratar, respeitar, acolher. Atender o ser 
humano em seu sofrimento em grande medida fruto de sua fragilidade 
social.” 

Para Marins (2004, p. 99), as ações de saúde que buscam a integralidade: 

“[...] devem valorizar o acolhimento, entendido como tratar 
humanizadamente toda a demanda; dar respostas aos demandantes, 
individuais ou coletivos; discriminar riscos, urgências e emergências, 
encaminhando os casos às opções de tecnologias de intervenção; gerar 
informações que possibilitem a leitura e interpretação dos problemas e a 
oferta de novas opções tecnologias de intervenção; pensar a possibilidade 
de construção de projetos terapêuticos individualizados, considerar o vinculo 
em três dimensões, como afetividade, relação terapêutica e continuidade; 
tomar a qualidade da atenção em sentido amplo, envolvendo a satisfação 
dos usuários com os serviços, os custos de atenção, a qualificação do 
pessoal, a segurança e a aparência agradável das unidades de saúde, bem 
como a adequação dos equipamentos que contribuem para a prestação de 
serviços.” 

Uma maior discussão dos aspectos políticos relacionados ao 

envelhecimento foi apontada pelos docentes como estratégia de aprimoramento do 

ensino geriátrico, priorizando as políticas públicas de atenção ao idoso e as políticas 

de formação de Recursos Humanos para a Geriatria e Gerontologia. 

“[...] hoje as universidades brasileiras têm muito pouco professor com 
formação para ministrar aulas de Geriatria e existe pouca vaga de 
Residência e é a Residência que irá formar o futuro docente.” 

“Eu acho que em geral em termo de política, política assistencial, [...] A 
saúde em relação a Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, a 
instância federal ainda não está sensibilizada para a importância da atenção 
geriátrica.” 
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Contrapondo um pouco a visão de um dos entrevistados, Lopes (2000) 

exterioriza que as políticas públicas nacionais da Secretaria de Assistência Social do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, em 1976, decretaram a “Era do 

Envelhecimento: 1975-2025”, embaladas pelas iniciativas dos organismos 

internacionais que foram sedimentados pelas projeções epidemiológicas e 

demográficas. Ainda realizaram um espaço multiprofissional privilegiado de 

discussões com um Seminário Nacional intitulado “Estratégias de Política Social 

para o Idoso no Brasil”, que visou colher subsídios e sugestões para a adoção de 

um programa especialmente voltado para o benefício da população idosa do país. 

Este Seminário deu margem à criação de dois espaços fundamentais para 

a formatação das Políticas futuras. O primeiro consistiu no Programa Nacional do 

Idoso, voltado às políticas de atenção ao idoso em diversas áreas e o segundo foi o 

Programa de Treinamento de Pessoal na Área de Atendimento ao Idoso, que tinha 

como objetivo principal a elevação do padrão de atendimento através do aumento 

numérico e qualitativo dos profissionais que atuavam nesta área. 

Depois destes marcos iniciais foram implementadas inúmeras outras 

estratégias até culminar com a criação da Política Nacional do Idoso em 1997 e com 

a implementação da Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) em 1999, que 

possuíam como propósito basilar aspectos inerentes de prevenção, promoção, 

manutenção e recuperação da saúde, especialmente a capacidade funcional. 

A PNSI ainda propunha que o desenvolvimento e a capacitação de 

recursos humanos constituíssem uma prioridade que perpassaria todas as demais 

definidas nesta estratégia, configurando mecanismo privilegiado de articulação 

intersetorial, de forma que o setor saúde possa dispor de pessoal em qualidade e 

em quantidade adequados, cujo provimento é de responsabilidade das três esferas 
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de governo. Esse componente deveria merecer atenção especial, sobretudo no 

tocante ao que define a Lei no. 8080/90, em seu Art. 14 e parágrafo único, no qual 

está estabelecido que a formação e a educação continuada configuram ações 

intersetoriais articuladas. A lei estabelece a criação de comissão permanente de 

integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e 

superior como mecanismo fundamental, com a finalidade de propor prioridades, 

métodos e estratégias. 

A convivência cada vez maior com o idoso muito idoso e a 

necessidade de maior motivação e preparo para os cuidados paliativos são 

colocados como desafios a serem superados na graduação. 

“[...] convencer o acadêmico, quer ele queira ou não vai chegar um 
momento que ele vai precisar conhecer a medicina paliativa, o individuo 
doente num estado de irreversibilidade que vai viver por meses ou até anos 
com uma limitação grande, com grau de sofrimento grande, e que a gente 
não vai poder oferecer grandes ferramentas ou grandes técnicas que irá 
reverter isso, ao contrário ele vai ter que conviver com algumas realidades e 
nós temos que oferecer para ele, dentro desta realidade, o mínimo de 
suporte para que ele minimize o sofrimento e mantenha a sua dignidade.” 

Finalizando, a necessidade de estratégias de capacitação docente para 

o Ensino da Geriatria e Gerontologia na graduação foi enfatizada: 

“[...] hoje as universidades brasileiras têm muito pouco professor com 
formação para ministrar aulas de Geriatria e existe poucas vagas de 
residência e é a residência que irá formar o futuro docente.” 

Pode-se concordar em parte com a visão do nosso entrevistado, pois é 

essencial a especialização para o exercício da docência em Geriatria e Gerontologia. 

Contudo, apesar da integralidade horária da Residência Médica, ela está 

configurada para o exercício profissional de médico e não de docente, conforme 
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observado na resolução do Conselho Nacional de Residência Médica (2003)2, que 

em nenhum momento preconizou atividades de caráter pedagógico, nem mesmo na 

expectativa de educação para a saúde para o publico leigo. De forma elucidativa, 

podemos citar Komatsu (2003) que define que muitos profissionais médicos 

descobrem-se professores recém-formados dos programas de residência médica e 

em muitas situações também identificam que os cursos de pós-graduação stricto 

sensu não asseguram a proficiência para educar novos profissionais. Com isso, este 

novo profissional necessita de um programa de educação formação permanente 

para tornar-se efetivamente um professor de medicina. 

Como estratégia contemporânea de formação docente, temos os Núcleos 

de Educação Médica que, para Batista e Ribeiro (2000), esboçam a possibilidade de 

mobilização de professores para o processo de desenvolvimento docente. A 

formação destes núcleos deve ser estimulada, permitindo a reflexão sobre a prática 

do conhecimento adquirido pela avaliação institucional e por pesquisas que 

envolvam múltiplas dimensões, inclusive o fazer docente e o processo de formação. 

                                                        

2 COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA. Disponível em:<www.mec.gov.br/ 
ensinosup/hospital-universitário/residência/legislação>. Acesso em: 22 out. 2006. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste estudo teve, em todos os momentos, a 

observação das expectativas e das peculiaridades do ensino de Geriatria e 

Gerontologia na graduação médica, como eixo norteador da pesquisa, desde as 

referências pesquisadas até a elaboração dos questionários e entrevistas. 

Nos momentos cruciais de finalização deste estudo, confirmando uma 

suspeita quase inegável, fica evidente que nós e nossos colegas estamos 

terminando a graduação médica despreparados para o atendimento satisfatório 

deste segmento populacional, que ironicamente é o que mais precisa e o que menos 

recebe atenção. Prestamos atendimento quando possível, mas sem dedicarmos 

verdadeiramente nossos cuidados.  

A preocupação com a falta de recursos em todos os níveis de atenção à 

pessoa idosa, mas principalmente a falta de pessoal minimamente qualificado para a 

sua atenção, constitui uma preocupação mundial e o que mais nos impressionou é 

que há uma possibilidade nada remota desta situação não ser solucionada a curto, a 

médio ou nem mesmo em longo prazo, evidenciando ainda mais esta sombria 

realidade nos países com o contexto ‘em desenvolvimento’, como o nosso. 

Esta discussão não se esgota neste tema, porém os debates contribuem 

com o aprofundamento de alguns aspectos teóricos e os sedimenta. 

Há quase três décadas, as evidencias dos principais pesquisadores da 

área sugerem inúmeras possibilidades de progresso para minimizar as 

conseqüências da não inserção da Geriatria e Gerontologia na graduação das 

escolas de medicina. Porém, as ações que foram mobilizadas até o momento ainda 
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são muito incipientes, seja devido à rapidez da evolução das informações em saúde 

e educação que não acompanham as estruturas ainda burocratizadas das escolas 

médicas ou, simplesmente, por seus administradores não considerarem as questões 

relacionadas com o envelhecimento humano como prioridades. Este último 

pressuposto pode ser verificado com as premissas observadas pelos gestores das 

escolas médicas investigadas que, mesmo unanimemente declarando a importância 

e a necessidade da Geriatria e Gerontologia na graduação médica, somente 50% 

das escolas inserem formalmente seu ensino e, na maioria das vezes, de maneira 

aquém da preconizada por diversos estudos e diretrizes.  

Os docentes entrevistados mostraram sensibilidade e interesse em 

aprimorar suas técnicas e habilidades e reconhecem que ainda necessitam melhorar 

suas estruturas curriculares, para realização de espaços que possuam um caráter 

interdisciplinar e permitam diminuir os estigmas inerentes ao envelhecimento 

humano e ao idoso. 

Os currículos das escolas analisadas demonstram ainda, na sua maioria, 

uma tendência verticalizada nas propostas do ensino da Geriatria e Gerontologia. 

Desta maneira, a preconização de espaços curriculares que permitam o ensino da 

Geriatria e Gerontologia, que transponham barreiras disciplinares perpassando todo 

o período da graduação médica, ainda é um processo em construção. 

Acredita-se, como ponto fundamental na discussão do ensino da Geriatria 

e Gerontologia, na necessidade da criação efetiva de espaços formais para sua 

inserção nos projetos pedagógicos da graduação e, como estratégia unificada das 

escolas, que estes espaços não fiquem a mercê do planejamento individual de cada 

unidade educacional. 

De outra forma, a sensibilização dos gestores das escolas médicas na 
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criação de estratégias para a capacitação de docentes para o ensino dos aspectos 

inerentes ao tema, independente da sua especialidade, é outro desafio a ser 

enfrentado. 

Espaços ampliados de discussão nacional sobre a inclusão definitiva da 

Geriatria e Gerontologia nos cursos de graduação médica tornam-se relevantes. 

Esta sensibilização poderia partir de órgãos oficiais (MS e MEC) em parceria com as 

sociedades científicas como a ABEM e a SBGG, seguindo exemplos semelhantes de 

alguns países da América Latina como o Chile e o Peru. 

Concluindo, espera-se que este estudo possa fomentar o alinhamento dos 

preceitos da atenção pública, delineada na busca da eqüidade na atenção da 

população em geral sugerida pelas normatizações vinculadas ao SUS e pelas 

Diretrizes Curriculares, indicando a necessidade de medidas de adequação nas 

estruturas curriculares dos cursos e incorporando, de maneira mais explícita, o 

preparo dos futuros médicos para a resolução da maioria dos problemas 

relacionados à pessoa idosa na nossa sociedade. 
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ANEXO 2  

ESCOLAS MÉDICAS DO PARANÁ DA REGIONAL SUL II DA ABEM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Adaptado de < http://www.abem-educmed.org.br/escolas_medicas/sul_2.jpg>.  Acesso em: 20 jan. 
2004. 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

a) Exmo. Coordenador do Curso de Medicina da 
______________________________________,  Prof. Dr __________________________ 

 V Sa está sendo convidado a participar de um estudo intitulado:A Inserção da Geriatria 
no Currículo da Graduação Médica das Escolas Paranaenses. 

     b) O objetivo desta pesquisa é conhecer o ensino de Geriatria na Graduação Médica das 
Escolas de Medicina do Paraná, e posteriormente, de uma forma mais específica: Investigar a 
inserção deste ensino no projeto pedagógico do curso; Também objetiva identificar as temáticas que 
têm sido priorizadas e conhecer o perfil dos docentes responsáveis por este ensino. 

c) Não há risco em participar desta pesquisa. 
d) Para participar do estudo, VSa. deverá responder um Questionário, de preferência no                 

período de 7 dias, e juntamente com este Termo, enviá-los devidamente assinados, via e-mail para: 
vitor.brasil@saude.gov.br, ou via postal* para a FAVI - Fundação de Apoio e Valorização do Idoso - 
localizada na R: Eurípides Garcez do Nascimento, 615, CEP 80540-280, Curitiba-PR. 

e) O pesquisador poderá ser contatado pelo telefone (0xx41) 91852277 ou (0xx41) 
3108297, no horário das 14h00 às 19h00, diariamente para esclarecimento de dúvidas sobre a 
pesquisa, conforme consta no padrão Ético Vigente no Brasil. 

f) Os benefícios esperados pelo estudo são obter o perfil do ensino de Geriatria na 
Graduação Médica, com a intenção posterior de propor, se necessário, melhorias para este tema de 
estudo. 

g) Estão garantidas todas as informações que VSa necessite, antes, durante e depois do 
estudo. 

h) A sua participação neste estudo é voluntária, não recebendo qualquer valor em 
espécie.  VSa. tem a liberdade de recusar participar do estudo, ou se aceitar participar, retirar seu 
consentimento a qualquer momento.  

i) As informações relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pelo orientador da 
pesquisa e pelas autoridades legais. 

j) Todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não são da 
responsabilidade de VSa. ou da Instituição ao qual representa. 

l) Quando os resultados forem publicados, VSa  receberá uma cópia dos dados referentes 
a sua instituição, via e-mail.  

Eu, __________________________, li o texto acima e compreendi a natureza e objetivo 
do estudo do qual fui convidado a participar. A explicação que recebi, menciona os benefícios do 
estudo. Entendi que sou livre para interromper minha participação no estudo a qualquer momento 
sem justificar minha decisão. 

E concordo voluntariamente em participar deste estudo. 
                                                               _________________________________________   

       Assinatura - Coordenador Curso de Graduação  
Data:  ___/___/___Para o ressarcimento do selo postal solicitamos envio anexo da conta bancária 

da Instituição. 
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ANEXO 4 
 

PROJETO DE PESQUISA: A Geriatria e Gerontologia  no currículo da  graduação médica das 

escolas paranaenses: uma análise da situação atual. 

 

Prezado(a) Chefe/Coordenador(a): 

  QUESTIONÁRIO 

1.Dados Pessoais: 

1.1 Nome completo:____________________________________________ 

1.2 Tempo que esta como Chefe/Coordenador(a) do Departamento 

________________________________________________________(anos) 

1.3 Titulação Acadêmica: maior titulo obtido 

 Especialista(  )   Mestre(   )    Doutor(   )  Pós-Doutor (   )  Livre-Docente(    ) 

1.4 Tempo de docência:_____________________________________(anos) 

 

2. Dados do Departamento : 

2.1 Instituição__________________________________________________ 

2.2 Nome do Departamento:______________________________________ 

 

3. Dados sobre o ensino de Geriatria: 

3.1 Como esta inserido o ensino de Geriatria no currículo deste curso 

 (   ) Disciplina  (    ) Módulo  (    ) Não existe no currículo  

        

3.2 Qual é a denominação dada à disciplina / módulo? 

 _________________________________________ 

 3.3 Ë uma disciplina / módulo obrigatória(o) ou opcional ? 

 _________________________________________ 

3.4 É uma disciplina / módulo autônoma(o) ? 

 _________________________________________  

 3.5 É uma disciplina / módulo associado a outra disciplina / módulo 

  (   ) SIM  (   ) NÃO 

 

QUAL?___________________________________ 

        

 

3.6 Na sua opinião, o ensino de Geriatria, como deve ser oferecido: 
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          (   ) Disciplina/módulo obrigatória e autônoma(conteúdo específico)  

          (   ) Disciplina/módulo obrigatória e associada(conteúdo compartilhado) 

          (   ) Disciplina/módulo opcional e autônoma(conteúdo específico) 

          (   ) Disciplina / módulo opcional e associada(conteúdo compartilhado) 

           (   ) NÃO deve(ria) ser oferecido 

 

 

3.7. Na sua opinião, o ensino da Geriatria deve ser oferecido: 

 (    ) Durante um período do curso – (   ) início  (   )meio  (   )fim(internato) 

 (    ) Ao longo de todo o curso  

        (    ) NÃO deve(ria) ser oferecido 

 

3.8 Em que momento do curso (ano/semestre) o ensino de Geriatria está sendo oferecido aos 

alunos?_______________________________________ 

 

3.9 Qual a carga horária (aulas teóricas / práticas) desta disciplina/módulo? 

______________________________________________________________ 

 

3.10 Você considera esta carga horária 

 (   ) Insuficiente  (   )  Adequada  (   ) Excessiva 

 

3.11 Qual o número de professores envolvidos no ensino de Geriatria? 

  (   )   01 (hum)        (   ) 02(dois)       (   ) 03(três) ou mais 

 

4. Na sua opinião, qual a importância do ensino de Geriatria nos cursos de graduação médica 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Atualmente, como o ensino de Geriatria está sendo pensado neste curso? Que mudanças 

estão sendo propostas e/ou efetivadas em relação ao ensino de Geriatria 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 
 

PROJETO DE PESQUISA: A Geriatria e Gerontologia no currículo da graduação médica das 
escolas paranaenses: uma análise da situação atual. 

FORMULÁRIO 

INSTITUIÇÃO_____________________________________________________ 
 

1.Dados Pessoais: 

1.1 Nome completo:_____________________________________Idade___ 

1.2 Tempo de exercício docente:_______________________________anos 

 

2.Dados Acadêmicos 
2.1 Tempo que esta como Professor(a) da  Disciplina / Módulo________anos 

2.2 Titulação Acadêmica: maior titulo obtido 

 (  )   Especialista  (  ) Mestre  (   ) Doutor  (   ) Pós-Doutor (   )  Livre-Docente ) 

2.3 Tempo de docência:_____________________________________(anos) 

2.4 Vinculação com este curso de Graduação 

2.4.1 Categoria:  

  (   ) Efetivo   (    ) Temporário 

2.4.2 Natureza do vínculo empregatício: 

(   ) Horista     (   ) Tempo parcial                                           

(   ) Tempo integral    (   ) Integral c/ dedicação exclusiva 

       2.4.3 Participação como docente: 

(  ) Somente professor de Geriatria (    ) Geriatria e Outras Disciplinas 

Qual(is)?____________________________________________________ 

2.5 Vinculação com outros cursos de Graduação? (   ) Sim   (  ) Não                       

Qual(is)______________________________________________________________ 
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1) Fale um pouco sobre sua trajetória para se tornar um docente no ensino superior 

 

2) Na sua opinião, qual a importância do ensino de Geriatria nos cursos de graduação médica? 

 

3) Quais os principais conteúdos e a bibliografia adotados por você no ensino da Geriatria neste 

curso? 

 

4) Quais as estratégias de ensino-aprendizagem adotadas por você no ensino de Geriatria? 

 

5) Quais as estratégias de avaliação adotadas por você no ensino de Geriatria neste curso? 

 

6) Quais devem ser as características de um bom professor universitário e, em particular, de um 

bom professor de Geriatria ? 

 

7) Quais devem ser as características de um adequado ensino da ética em um curso de 

graduação em ciência da saúde? 

 

8) Quais as suas sugestões para a melhoria do ensino de Geriatria neste curso de graduação? 

E no nosso país? 
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ANEXO 6 
NÚCLEO TEMÁTICO – TRAJETORIA DOCENTE 

UNIDADES DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIAS DE ANALISE 

   

UC1 -  A minha 

história iniciou por interesse 

pessoal desde o 2º. ano de 

graduação eu passei a ser 

monitor, então eu atuei como 

monitor durante a graduação 

do 2º. ao 6º ano 

A minha história 

iniciou por interesse pessoal 

desde o 2º. ano de graduação 

eu passei a ser monitor, 
então eu atuei como monitor 
durante a graduação do 2º. 
ao 6º. ano 

Interesse pessoal 
pela Docência 

UC1 Formação 

primária em cirurgia com 

inserção na clínica médica e 

após na Geriatria – estágio 

Formação 
primária em cirurgia com 
inserção na clinica medica e 
após na Geriatria – estágio 

Formação em 
áreas básicas de atuação 
profissional 

UC1 - quando eu 

me formei a Universidade me 

convidou para ficar como 

professor auxiliar depois eu fui 

seguindo 

quando eu me 

formei a Universidade me 
convidou para ficar como 

professor auxiliar depois eu fui 

seguindo 

Admissão na 
docência por Convite 

UC1 - Isto no início 

foi como professor de 

Anatomia, foram 12 anos 

como professor de anatomia 

Isto no início foi 
como professor de 
Anatomia, foram 12 anos 

como professor de anatomia 

Inserção 
acadêmica por outras 
disciplinas 

UC1 - quando eu 

propus a Geriatria a disciplina 

não existia e me deram uma 

carga horária da clinica 

medica, 

quando eu propus 

a Geriatria a disciplina não 

existia e me deram uma carga 
horária da clinica medica, 

Inserção 
acadêmica pela Clinica 
Médica 

UC2 - Eu realizei 

Especialização / residência 

em clínica médica, depois fiz a 

residência de Geriatria. 

Eu realizei 

Especialização / Residência 
em clínica médica, depois fiz 

a residência de Geriatria. 

Formação 
direcionada para Geriatria 

UC2 Tinha um 

concurso para ser docente do 

setor de Clinica Medica daqui 

Tinha um 

concurso para ser docente do 

setor de Clinica Medica daqui 

Admissão na 
docência por concurso 
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para atuar na Semiologia. E 

sempre com o 

desenvolvimento de atividade 

em Geriatria, específico o 

Ambulatório de Geriatria. 

para atuar na Semiologia. E 

sempre com o 

desenvolvimento de atividade 

em Geriatria, específico o 

Ambulatório de Geriatria. 

 
 
Inserção 

acadêmica pela Clinica 
Médica 

UC2 -  fiz Mestrado 

em Geriatria, fiz Doutorado em 

Geriatria 

Aí fiz Mestrado em 

Geriatria, fiz Doutorado em 
Geriatria 

Titulação 
acadêmica em áreas básicas 
de atuação profissional 

UC3 realizei  

residência em clínica médica 

na UFPR, durante 3 anos. 

realizei  
residência em clínica 
médica na UFPR, durante 3 

anos. 

Formação em 
áreas básicas de atuação 
profissional 

 

UC3 - um 

professor falou para eu fazer 

um Concurso para Docente na 

Evangélica 

um professor falou 

para eu fazer um Concurso 
para Docente na Evangélica 

Admissão na 
docência por concurso 

 

UC3 – Mestrado 

em Clinica Cirúrgica com a 

temática relacionada ao idoso 

Mestrado em 
Clinica Cirúrgica com a 
temática relacionada ao 
idoso 

Titulação 
acadêmica em áreas básicas 
de atuação profissional 
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ANEXO 7 
 

ESCOLAS MÉDICAS DO PARANÁ E A INSERÇÃO DA GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA NO CURRÍCULO  
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ANEXO 8 
 

PERFIL DOS DOCENTES EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

 DAS ESCOLAS MÉDICAS DO PARANÁ 
 

 

 

 

 

       Docente 1 Docente 2       Docente 3 

Idade            48          40           44 

Titulação Acadêmica:     Especialista         Doutor      Especilista 

Residência em GG           Não          Sim           Não 

Tempo Docência        20 anos           12 anos          20 anos 

Tempo Docência - GG           3  anos         6 anos         9 anos 

Vínculo          Efetivo        Efetivo        Efetivo 

Dedicação          Parcial        Parcial        Parcial 

Horas/aula            30           20          12 

     Residência em GG           Não         Sim         Não 


