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DISCIPLINA DE  
TÓPICOS EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA 1 e 2 

FUNDAMENTOS DA SAÚDE DO IDOSO: Avaliação Multidimensional do Idoso 
www.ivcf20.com.br/curso online/Fundamentos da Saúde do Idoso 

 
 
I. INTRODUÇÃO  

 
O conhecimento dos aspectos particulares da saúde do idoso tornou-se obrigatório com o envelhecimento 
rápido da população brasileira. Cuidar do idoso significa maximizar sua capacidade funcional, entendida como 
autonomia e independência, indispensáveis para a melhoria de sua qualidade de vida. Envelhecer não é 
sinônimo de adoecer. Todavia, ocorre um aumento da vulnerabilidade clínico-funcional e, consequentemente, 
maior risco de adquirir incapacidades, principalmente quando o cuidado não é feito de forma adequada. 

 

II. OBJETIVOS 

As Disciplinas Tópicos em Geriatria e Gerontologia 1 e 2 foram elaboradas pela equipe do Núcleo de Geriatria 
e Gerontologia da UFMG e é resultado da larga experiência no cuidado com idosos frágeis, acumulada nos 
últimos 20 anos. O objetivo principal é a capacitação de recursos humanos na área de envelhecimento, 
especialmente nas seguintes questões: 

• Capacitação de profissionais e alunos das áreas da saúde para a atenção integral à saúde do idoso, 
respeitando suas peculiaridades, de forma a contribuir para o envelhecimento ativo e saudável. 

• Desenvolvimento de habilidades para a aplicação de instrumentos para a avaliação multidimensional 
do idoso. 

• Apresentação da classificação clínico funcional do idoso. 
• Discussão dos fundamentos para a elaboração do plano de cuidados individualizado do idoso. 
• Instrumentalização do aluno/profissional de saúde para compreender a gestão clínica da saúde do 

idoso, utilizando as ferramentas da micro e da macrogestão da clínica. 
• Compreensão da importância do trabalho interdisciplinar. 

 

III.  METODOLOGIA 

As disciplinas serão administradas na modalidade à distância, na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação. Todas as atividades serão acompanhadas por um tutor de aprendizagem. A disciplina TÓPICOS 
EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA terá 2 partes, que são complementares: 
 

• A disciplina TÓPICOS EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA 1 terá carga horária de 15 horas.  
• A disciplina TÓPICOS EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA 2 terá carga horária de 15 horas. Esta 

disciplinar exige como pré-requisito a realização da disciplina TÓPICOS EM GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA 1.  

• Número de vagas: 20 por turma 
• Prazo: 21 de agosto a 21 de novembro de 2017. 

 
 
A metodologia utilizada para o processo ensino aprendizagem é: 
 

1. Apresentação de vídeo-aulas: as vídeo-aulas consistem na apresentação do conteúdo com aulas 
gravadas em estúdio pelo prof. Edgar Nunes de Moraes. Os slides foram sincronizados na plataforma, 
recurso que garante a busca de assuntos num mesmo vídeo. O acesso aos vídeos e slides é feito 
através do MENU da Plataforma. Todos os slides podem ser baixados pelo aluno (download) e 
utilizados livremente. 

2. Vídeos específicos: são disponibilizados vídeos específicos de aplicação dos principais instrumentos 
utilizados na avaliação do idoso, como o Mini Exame do Estado Mental, Timed Up and Go Test e IVCF-
20. 

3. Leitura sugerida: cada unidade de aprendizagem tem uma leitura de aprofundamento e consolidação 
da aprendizagem, já especificada no início do módulo. Toda referência bibliográfica sugerida será 
disponibilizada na própria plataforma para download, exceto o guia de Bolso de Avaliação 
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Multidimensional do Idoso. O material didático utilizado no curso é composto por: 
• Livro-Texto:  

• Moraes E.N., Lanna F.M. Guia de Bolso de Avaliação Multidimensional do Idoso, Folium, 
Belo Horizonte. 5a ed (2016) e 4a ed (2014). 
 

• Leitura Complementar: todo módulo conterá bibliografias que devem ser lidas pelo aluno. Os 
arquivos devem ser baixados pelo aluno diretamente da plataforma. 

 

4. Atividades Avaliativas: ao final de cada módulo, a aluno será submetido à atividade avaliativa 
composta por questões fechadas. Os textos de leitura sugerida são fundamentais para a realização 
das atividades avaliativas. Nos módulos com atividades avaliativas compostas por 5 questões, o 
aluno deverá ter somente uma questão errada. Por sua vez, nos módulos com atividades avaliativas 
compostas por 10 questões, o aluno deverá ter somente duas questões erradas. Serão oferecidas 
duas oportunidades para a realização das atividades. Caso o aluno não obtenha o aproveitamento 
mínimo, ele deverá refazer o módulo novamente, até ultrapassar o mínimo de acertos. 

 

IV. ESTRUTURA CURRICULAR 

A disciplina é composta por unidades de aprendizagem, distribuídos de forma sequencial. Cada unidade de 
aprendizagem aborda uma temática específica, utilizando-se vídeos-aulas com o prof. Edgar Nunes de Moraes 
e complementada por uma leitura sugerida e atividades de aprendizagem, que devem ser enviadas ao tutor de 
aprendizagem. Ao longo da disciplina, o tutor encaminhará os casos clínicos para serem discutidos. 

A primeira atividade que será desenvolvida no curso é a avaliação inicial, que tem como função a determinação 
do nível de conhecimento do aluno sobre temas relacionados à saúde do idoso.  
 

MÓDULO DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

1 SAÚDE 
E 

ENVELHECIMENTO 
 

O módulo 1 apresenta os conceitos básicos de 
envelhecimento e saúde do idoso. Nele, você 
conhecerá o Modelo Multidimensional da Saúde do 
Idoso, que representa o paradigma que norteia 
todo o raciocínio geriátrico-gerontológico. Você 
também irá se familiarizar com as Grandes 
Síndromes Geriátricas ou Gigantes da Geriatria.  

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição (pág 1-5 e 
23-26) ou 5a edição (pág 1-5 e 25-28). 

Leitura complementar: Atenção à Saúde do 
Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2012, 
página 1 a 22. Envelhecimento, Saúde e 
Maturidade. Editora Folium, 2016:  páginas 11 a 
16. 

2 Fragilidade 
 

O módulo 2 discute os principais modelos de 
fragilidade e as formas de operacionalizar o 
reconhecimento do idoso frágil na prática 
geriátrico-gerontológica.  

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição (pág. 6-12) 
ou 5a edição (pág. 6-14). 

Leitura sugerida: A New Proposal for the 
Clinical-Functional Categorization of the Elderly: 
Visual Scale of Frailty (VS-Frailty). Journal of 
Aging Research & Clinical Practice 2016; 5(1): 
24-30. 

3 Classificação 
Clínico-

Funcional dos 
Idosos 

O módulo 3 discute a importância do 
reconhecimento do grau de vitalidade do idoso, 
através da classificação clínico funcional, que 
mostra a grande heterogeneidade entre eles. É 
fundamental sabermos se o idoso é robusto, em 
risco de fragilização ou frágil, além da definição do 
seu estrato clínico-funcional e os determinantes da 
fragilidade (cognição, humor, mobilidade e 
comunicação).  

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição (pág. 12-
22) ou 5a edição (pág.14-24). 

Leitura sugerida: A New Proposal for the 
Clinical-Functional Categorization of the Elderly: 
Visual Scale of Frailty (VS-Frailty). Journal of 
Aging Research & Clinical Practice 2016; 5(1): 
24-30. 
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4 ENVELHECIMENTO 
DO PSIQUISMO 

O módulo 4 apresenta o envelhecimento do 
psiquismo, mostrando os vários tipos de idosos, em 
ralação à maturidade psíquica. A chegada à velhice 
nos permite a conquista da sabedoria, que nada 
mais é do que harmonia e a paz interior. Todavia, 
essa conquista não é espontânea e exige um 
esforço diário no autoconhecimento e na 
superação de nossas fragilidades psíquicas. 

Leitura complementar: Envelhecimento, Saúde 
e Maturidade. Editora Folium, 2016: páginas 16 a 
33. 

5  

IDENTIFICAÇÃO DO 
IDOSO DE RISCO 

Nesta fase do curso você terá condições de 
reconhecer rapidamente o idoso de risco, cuja 
abordagem diagnóstica e terapêutica é 
diferenciada. Nele, o risco de iatrogenia é elevado 
e o foco é a prevenção quaternária. 

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso.  

4a edição: pág. 6 a 12 ou 5a edição: pág. 171-2. 

Leitura complementar: Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa, versão 2014. 

6 ÍNDICE DE 
VULNERABILIDADE 

CLÍNICO 
FUNCIONAL      

(IVCF-20) 

Aqui vamos detalhar a técnica de aplicação do 
Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional - 20 e a 
utilização adequada do site www.ivcf20.com.br, 
onde você poderá utilizá-lo para aplicar o IVCF-20 
e para elaboração de um Plano de Cuidados 
Personalizado (PCP), conforme as respostas do 
paciente. 

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição: pág. 180-
181 (corrigir interpretação do IVCF na página 
180) ou 5a edição: pág. 213-226. 

Leitura complementar: Índice de 
Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20): 
reconhecimento rápido do idoso frágil. Revista de 
Saúde Pública, 2016. 
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APLICAÇÕES DO 
IVCF-20 EM SAÚDE 

PÚBLICA 

Nesse módulo vamos discutir a utilidade do IVCF-
20 em termos de Saúde Pública. A ideia é mostrar 
como proceder após a estratificação de risco 
realizada pelo IVCF-20 e quais encaminhamentos 
serão necessários. Vamos discutir também outro 
instrumento de reconhecimento do idoso de risco, 
o VES-13 (Vulnerable Elderly Survey-13), que é o 
instrumento presente na Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa (versão 2014). Você verá que o 
IVCF-20 é uma ampliação do VES-13, onde são 
incluídos outras dimensões da saúde do idoso. 

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição: pág. 180, 
com correção dos pontos de corte do IVCF-20;   
5a edição: pág. 226. 

Leitura complementar: Índice de 
Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20): 
reconhecimento rápido do idoso frágil. Revista de 
Saúde Pública, 2016. 
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AVALIAÇÃO 
MULTIDIMENSIONAL 

DO IDOSO, COM 
ÊNFASE NA 

AVALIAÇÃO DA 
COGNIÇÃO 

A partir de agora, vamos detalhar a sistemática da 
Avaliação Multidimensional do Idoso, com ênfase 
nos sistemas funcionais principais, constituídos 
pela cognição, humor/comportamento, mobilidade 
e comunicação. Nesse módulo, a ênfase será na 
avaliação da cognição, com o objetivo de facilitar o 
diagnóstico de declínio cognitivo. Vamos mostrar 
alguns instrumentos de avaliação cognitiva, como 
o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). 
Selecionamos dois vídeos de casos reais de 
pacientes com declínio cognitivo para você 
compreender melhor a aplicação e interpretação 
do MEEM. 

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição: pág.  35-
60 ou 5a edição: 37-65. 

Leitura complementar: Atenção à Saúde do 
Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2012, 
página 23 a 28. Mini Exame do Estado 

Mental alterado 1 e 2 

9 AVALIAÇÃO DO 
HUMOR E 

ABORDAGEM DA 
INCAPACIDADE 

COGNITIVA. 

Neste momento, você está preparado para 
compreender melhor como é feito o diagnóstico de 
incapacidade cognitiva, diferenciando a demência 
de outras causas de incapacidade cognitiva, como 
a depressão, o delirium e a "doença mental" 
(psicoses tardias, esquizofrenia, retardo mental, 
etc). Vamos mostrar também as principais causas 
de demência, particularmente a doença de 
Alzheimer. 

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição: pág. 61-
71 ou 5a edição: pág. 66-80. 

Leitura complementar: Atenção à Saúde do 
Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2012, 
páginas 28 e 29. 
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MOBILIDADE E 
ABORDAGEM DO 

IDOSO COM 
INSTABILIDADE 

POSTURAL E 
INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA 

Vamos lhe apresentar a avaliação da mobilidade, 
que inclui o alcance, preensão e pinça, a marcha, 
a capacidade aeróbica/muscular e a continência 
esfincteriana. Aqui daremos ênfase na avaliação 
da instabilidade postural e das quedas em idosos. 
Além disso, vamos discutir também a abordagem 
diagnóstica da sarcopenia e incontinência 
esfincteriana. Além disso, vamos mostrar o teste 
denominado Time Up and Go Test, muito útil da 
avaliação da marcha. 

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição: pág. 72-
89 ou 5a edição: pág. 81-103. 

Leitura complementar: Atenção à Saúde do 
Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2012, 
página 30 a 34. 

Vídeo Timed Up  
and Go Test 
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11 IMOBILIDADE E 
AVALIAÇÃO DA 
COMUNICAÇÃO: 
INCAPACIDADE 
COMUNICATIVA 

Aqui vamos discutir a imobilidade e suas principais 
consequências. Apresentamos uma classificação 
de imobilidade que é bastante útil para 
planejamento do cuidado de idosos acamados. Em 
seguida, discutimos a incapacidade comunicativa e 
suas principais causas. Vamos mostrar algumas 
técnicas de comunicação com o idoso com 
dificuldade de comunicação. 

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição: pág. 90-98 
ou 5a edição: pág. 93-94 e 138-140; 103-111. 

Leitura complementar: Atenção à Saúde do 
Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2012, 
página 34 a 36. 

12 AVALIAÇÃO DOS 
SISTEMAS 

FISIOLÓGICOS, 
NUTRIÇÃO, SAÚDE 

BUCAL, SONO E 
IATROGENIA 

Após a avaliação dos sistemas funcionais 
principais, vamos discutir a avaliação dos sistemas 
fisiológicos principais, com ênfase nos aspectos 
nutricionais, saúde bucal e sono. Nesse módulo, 
vamos aprofundar na discussão do principal 
"Gigante da Geriatria", conhecido como iatrogenia. 
Você verá que vários medicamentos comumente 
utilizados na prática clínica são extremamente 
perigosos para o idoso frágil e devem ser evitados. 

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição: pág. 99-
114; 116-155; 166-170 ou 5a edição: pág. 112-
180; 181-207, com ênfase no quadro 53. 

Leitura complementar: Atenção à Saúde do 
Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2012, 
página 36 a 41. 

Critérios de Beer´s: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.137
02/epdf 
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DIAGNÓSTICO 
GERIÁTRICO 

GERONTOLÓGICO E 
PLANO DE 
CUIDADOS 

PERSONALIZADO 

Tudo que você viu até agora é fundamental para a 
microgestão da clínica, que consiste no 
estabelecimento dos diagnósticos do idoso, etapa 
fundamental para que possamos elaborar o Plano 
de Cuidados Personalizado (PSP), onde serão 
definidas as ações preventivas, curativas, 
paliativas ou reabilitadoras, capazes de melhorar a 
autonomia e independência do idoso. A priorização 
do cuidado é outro aspecto imprescindível no PCP. 

Discutiremos também a macrogestão da clínica, 
que consiste na abordagem coletiva da saúde do 
idosos. A gestão da clínica inclui a micro e a 
macrogestão da saúde do idoso. 

Livro-Texto: Guia de Bolso de Avaliação 
Multidimensional do Idoso. 4a edição: pág. 157-
165 ou 5a edição: pág. 227-237. 

Leitura complementar: Atenção à Saúde do 
Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2012, 
página 49 a 60. 

Como preparar o sistema de saúde brasileiro 
para enfrentar o envelhecimento, tendo em vista 
a mudança do perfil demográfico. Revista 
Consensus, 10:40-45, 2014. 

Moraes EN. Idosos frágeis e a gestão integral da 
saúde centrada no idoso e na família. Revista 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 20(3):307-
308, 2017 

14 CONCLUSÃO  Agradecimentos  

 

V. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

No início do curso, o aluno será submetido a uma avaliação pré-teste para avaliar o conhecimento basal sobre 
a saúde do idoso, de caráter obrigatório. A nota final será a média de todas as atividades avaliativas de 
aprendizagem acrescida da nota obtida na avaliação final. Assim, a realização das atividades de aprendizagem 
corresponde a 70% da nota final e a avaliação final corresponde a 30%. Esta última deverá ser feita na própria 
plataforma.  
 
O aluno deverá ter um aproveitamento mínimo de 70% e frequência mínima de 70% para ser aprovado nas 
disciplinas. A frequência é avaliada pela tempo registrado na plataforma necessário para assistir às vídeo-
aulas, vídeos explicativos e realização dos QUIZs 
 

 

IV. BIBLIOGRAFIA GERAL 
• Livro-Texto: 

• Moraes EN, Lanna FM. Avaliação Multidimensional do Idoso: a consulta do idoso - 
Instrumentos de rastreio. Folium, 4a (2014) e 5a ed (2016); 

• Leitura Complementar: 
• Halter J. et al. Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology, Sixth Edition (Principles of 

Geriatric Medicine & Gerontology), 7th Edition. 
• William B. et al. Current Diagnosis and Treatment: Geriatrics 2E (Current Geriatric Diagnosis 

and Treatment) 2nd Edition 
• Moraes EN. Princípios Básicos de Geriatria e Gerontologia. Coopmed, 2009; 
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• Moraes EN, Lanna FM. Incapacidade cognitiva: diagnóstico e tratamento das demências no 
idoso. Folium, 2010; 

• Moraes EN. Estratégias de Prevenção de Doenças e Gestão da Clínica. Folium, 2011; 
 

VI. REQUISITO DOS SISTEMA 

Computadores, Notebooks, Ultrabooks 
• Sistemas: Windows, Apple, Linux 
• Processador: 1.5 Ghz ou superior 
• Memória:1GB ou superior 
• Sistemas Operacionais: Windows 7 ou superior, Mac OSX ou superior 
• Navegadores com suporte a HTML5: Recomendamos o Google Chrome, Safari, Firefox 
• Resolução de Monitor: 1024 x 768 ou superior 

 
Tablets e SmartPhones 

• iPad 
• iPhone 3gs ou superior 
• Windows Phone 
• Tablets com sistema android 3.0 ou superior 
• SmarthPhones com sistema android 3.0 ou superior 

 
Internet 

• Conexão: 1Mb ou superior 
• Para visualização de vídeos em HD recomendamos conexão de 10Mb ou superior 
• Para testar a velocidade da sua conexão com a Internet  
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