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1.APRESENTAÇÃO
A Geriatria é uma especialidade médica que objetiva a capacitação profissional para o completo
e adequado acompanhamento do idoso, desde a promoção de saúde, prevenção de doenças e
suas sequelas, até o tratamento, reabilitação funcional e reinserção social. Requer, deste
profissional, uma alta capacitação técnico-científica, atrelada à empatia e aos valores humanos,
favorecendo uma visão holística aprimorada do acompanhamento médico.
O Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Geriatria - Modelo Residência Médica da Universidade
Estácio é um curso de caráter teórico-prático com a finalidade de promover a capacitação
profissional visando um atendimento médico integralizado à saúde do idoso, atuando de forma
holística, desde a condição de saúde do indivíduo até o seu suporte social.
O curso de pós-graduação traz como alicerces a prevenção, o diagnóstico, o tratamento
especializado e a reabilitação nas questões de saúde do idoso, compreendendo as
peculiaridades do processo do envelhecimento e seu aspecto multidimensional. Apresenta os
seguintes diferenciais: pós-graduação Lato Sensu - Modelo Residência Médica baseado nas
diretrizes da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) para o Programa de
Residência Médica em Geriatria, com carga horária de 2.881 horas. Corpo docente altamente
especializado. Atividades práticas realizadas sob supervisão de médicos portadores de
certificado de Residência Médica em Geriatria e/ou Título de Especialista em Geriatria pela
SBGG/AMB. Day-off combinado com a coordenação do curso.
O curso será desenvolvido através de uma dinâmica participativa com discussão de artigos
científicos, apresentação e discussão de casos clínicos. Atividades práticas de treinamento em
serviço supervisionadas por especialistas. Os cenários de atuação das atividades práticas serão:
ambulatório, home care, instituição de longa permanência (ILPI), pronto-atendimento, unidade
de terapia intensiva e em unidade de internação (incluindo cuidados paliativos).
O presente edital visa tornar pública a abertura das inscrições no processo seletivo para o Curso
de Pós-graduação em Geriatria, que irá iniciar-se em 22 de março de 2021, visando o
preenchimento de até 24 (vinte e quatro) vagas.

2.CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO
2.1 - A duração do curso é de 24 meses, com carga horária total de 2.881 horas. Há a exigência
de entrega de Trabalho de Conclusão de Curso, no modelo Artigo Científico ou apresentação de
Pôster em congressos e simpósios de geriatria, que será elaborado pelo aluno sob supervisão ao
longo do curso.
2.2 - As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e iniciarão em
22/03/2021.
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2.3 - Haverá um day-off semanal a ser combinado com a coordenação do curso.
2.4 - As aulas teóricas serão realizadas no Campus Cittá América, situado na Avenida das
Américas 700, Loja 218 - Bloco 8 - Cittá Office Mall - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro. As atividades
práticas serão realizadas nas dependências dos Hospitais da Rede United Health Group:
Américas Medical City (Barra da Tijuca - RJ); Hospital Pró- Cardíaco (Botafogo - RJ); Hospital
Pasteur (Méier- RJ).

3.PRÉ-REQUISITOS
3.1- Os candidatos devem possuir diploma de graduação em Medicina reconhecido pelo
Ministério da Educação do Brasil (MEC) ou revalidado quando emitido em instituições de ensino
estrangeiras, na forma da regulação federal e comprovação de formação em Clínica Médica. O
tempo de formação em Clínica Médica variará de dois anos (Programa de Residência Médica ou
Programa de Especialização em Clínica Médica) a 4 anos (por Atuação Profissional). Atuação
profissional em Geriatria por no mínimo 4 (quatro) anos, comprovada por:
a. Declaração do serviço, confirmada por carta original (não será aceita cópia), contendo
assinatura, com firma reconhecida em cartório, de dois médicos especialistas em
Geriatria e/ou com Registro de Qualificação de Especialidade (RQE), titulados pela
SBGG/AMB, que atuem diretamente no serviço como coordenadores ou supervisores
do candidato.
b. Comprovante de formação no pré-requisito em Clínica Médica, que deverá ser
apresentado na forma de Certificado de conclusão de Programa de Residência Médica
em Clínica Médica ou de Especialização em Clínica Médica, totalizando 2 anos de
formação no pré-requisito, ou Declaração de Atuação Profissional em Clínica Médica,
com duração de 4 anos, confirmada por carta original (não será aceita cópia), contendo
assinatura, com firma reconhecida em cartório, de dois médicos especialistas em Clínica
Médica e/ou com Registro de Qualificação de Especialidade (RQE), titulados pela
SBCM/AMB, que tenham atuado diretamente no serviço como coordenadores ou
supervisores do candidato.

4.INSCRIÇÕES
4.1 - As inscrições serão realizadas no período de 11/12/2020 a 15/03/2021 no endereço
eletrônico: http://pos.estacio.br/
4.2 - Para a inscrição o candidato deve certificar-se de que preenche todos os requisitos para a
participação do processo seletivo, exigidos no presente edital.
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4.3 - Os candidatos realizarão uma entrevista online seguida de arguição oral, versando sobre o
tratado de Geriatria, com a coordenação do curso.
4.4 - O candidato deverá encaminhar, previamente para o e-mail contato.medicina@estacio.br,
o Curriculum Vitae atualizado conforme modelo disponível no anexo 1 deste edital.

5.CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 - A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas:
5.1.1 - Etapa 1: Entrevista e análise curricular (peso 6)
5.1.1.1 - O processo seletivo será realizado online.
5.1.1.2 - Os candidatos serão contatados para o agendamento do horário.
5.1.1.3 - O candidato que não se apresentar para o processo seletivo será eliminado da seleção.
5.1.1.4 - A veracidade e autenticidade dos dados e comprovantes apresentados no currículo são
de inteira responsabilidade legal do candidato.
5.1.1.5 - Não caberá recurso das notas atribuídas pela banca examinadora para a prova
discursiva ou entrevista.
5.1.2 - Etapa 2: Arguição oral (peso 4)
5.1.2.1 - Arguição oral - Nesta etapa serão avaliados temas em geriatria. O teste será realizado
de forma online.
O conteúdo programático e a bibliografia recomendada estão disponíveis no Anexo 3 deste
edital.

6.RESULTADO PROCESSO SELETIVO
6.1 - O resultado do candidato corresponderá ao somatório dos pontos obtidos em cada etapa,
com o máximo de 100 pontos.
6.2 - Serão considerados aprovados os candidatos com nota igual ou superior a 50.
6.3 - Se houver empate no resultado, serão considerados, para fins de desempate, os seguintes
critérios, na ordem descrita a seguir: 1º maior número de pontos na análise curricular; 2º maior
número de pontos na entrevista; 3º ser mais idoso, considerando-se dia, mês, ano de
nascimento.
6.4 - O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 17/03/2021, através de contato por
e-mail.

7.MATRÍCULAS
7.1 - Os candidatos selecionados deverão matricular-se no site: http://pos.estacio.br/
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Para realizar a entrega da documentação, é necessário que o candidato acesse o Portal do
Candidato para fazer o upload dos seguintes documentos:
a) contrato educacional - o candidato deverá realizar aceite no Portal do Candidato, após
efetuada a inscrição;
b) Diploma de graduação em Medicina (frente e verso);
c) CPF - Cadastro de Pessoa Física;
d) Documento de identidade com foto (frente e verso).
7.2 - A matrícula só será concluída mediante o pagamento da primeira parcela do curso, da
entrega da documentação listada acima, do aceite ao Contrato Educacional disponível no Portal
do candidato e da confirmação da turma.
O aluno receberá um e-mail informando o seu número de matrícula e o passo a passo para
acessar o Sistema de Informações Acadêmicas da Estácio (S.I.A - Campus Virtual).
A matrícula é renovada semestralmente em datas e prazos fixados no calendário acadêmico,
mediante adimplência do aluno e o pagamento do boleto de renovação.
7.3 - Caso algum candidato classificado não efetue sua matrícula no período estipulado ele será
considerado desistente, perdendo o direito à vaga.
7.4 - Havendo desistência, ocorrerá a imediata reclassificação e o(s) próximo(s) candidato(s)
aprovado(s) será (serão) convocado(s), através de contato pessoal, no dia 19/03/2021, devendo
a matrícula desses médicos ser efetuada até o dia 20/03/2021.

8.DESISTÊNCIA
8.1. Em casos de desistência, o aluno deverá consultar as cláusulas do Contrato de Prestação de
serviços.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - O preenchimento das vagas obedecerá à ordem decrescente de pontuação obtida na
seleção pelos candidatos, sendo considerados também, os critérios de desempate.
9.2 - O candidato selecionado deverá atender aos requisitos dispostos no item 3 deste edital.
9.3 - O candidato que não se apresentar no período da matrícula será considerado desistente,
perdendo o direito à vaga.
9.4 - Será eliminado do processo seletivo o candidato que não atender às determinações
estabelecidas neste edital.
9.5 - A Coordenação do Curso fará divulgar, sempre que necessário, normas complementares
ao presente manual e avisos oficiais.
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10.SOBRE A RESOLUÇÃO DOS CASOS OMISSOS
10.1 - Caberá à coordenação do curso deliberar, oportunamente, sobre qualquer caso omisso
ao presente edital.

11. CALENDÁRIO RESUMIDO
INSCRIÇÕES

De 11/12/2020 a 15/03/2021

PROCESSO SELETIVO

16/03/2021 das 09h às 16h

RESULTADO

17/03/2021

MATRÍCULA

17 a 19/03/2021

RECLASSIFICAÇÃO

19/03/2021

MATRÍCULA DA RECLASSIFICAÇÃO

19 e 20/03/2020

INÍCIO DO CURSO

22/03/2021
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ANEXO 1
MODELO DE CURRÍCULO
1.DADOS PESSOAIS
Nome:
Endereço:
Carteira de identidade ou Conselho:
CPF:
Telefones:
E-mail:
2.FORMAÇÃO ACADÊMICA
1) Graduação (indicar nome do curso, instituição e data de conclusão)
2) Informar outros cursos realizados tais como: pós-graduação, cursos de Especialização,
atualização e aperfeiçoamento (indicar nome do curso, instituição e data de conclusão).
3.EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
4.PRODUÇÃO CIENTÍFICA
1) Publicação de trabalhos científicos em periódicos
2) Publicação de capítulo de livro
3) Publicação de livro
4) Apresentação de trabalhos científicos em congressos, simpósios, seminários, jornadas e
outros
5.ATIVIDADES DIDÁTICAS
1) Monitoria (especificar se houve prova de seleção)
6. CONCURSOS PÚBLICOS
1) Aprovação em concurso público na área de interesse
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ANEXO 2
CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO NA ANÁLISE CURRICULAR
Atividade exercida

Nº máximo de

Pontuação por

documentos a

documento

Pontuação máxima

anexar
Pós-graduação Lato

2

0,25

0,5

Estágio extracurricular

2

0,2

0,4

Participação em

4

0,05

0,2

2

0,2

0,4

2

0,3

0,6

2

0,2

0,4

3

0,1

0,3

2

0,1

0,2

Títulos de especialistas 2

0,2

0,4

Aprovação em

0,1

0,2

Sensu

eventos científicos
Curso em língua
estrangeira
Publicação em
periódicos
Publicação de
capítulos de livros
Apresentação de
trabalhos científicos
Experiência
profissional

2

concurso público
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ANEXO 3
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVA DISCURSIVA
Freitas EV, Py L. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
4°Edição, 2016.
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ANEXO 4
MATRIZ CURRICULAR
CARGA HORÁRIA
MÓDULO I

TIPO

T

P

Mínima

48

0

Abordagem Multiprofissional do Idoso

Mínima

48

0

Grandes Temas em Geriatria I

Mínima

48

0

Estágio Supervisionado em Geriatria I

Mínima

0

576

144

576

Epidemiologia e Princípios Básicos da Saúde

C

do Idoso

TOTAL:720

CARGA HORÁRIA
MÓDULO II

TIPO

T

P

Neuropsiquiatria Geriátrica I

Mínima

48

0

Neuropsiquiatria Geriátrica II

Mínima

48

0

Grandes Temas em Geriatria II

Mínima

48

0

Estágio Supervisionado em Geriatria II

Mínima

0

576

144

576

TOTAL:720

C
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CARGA HORÁRIA
MÓDULO III

TIPO

T

P

Especialidades Médicas na Saúde do Idoso I

Mínima

48

0

Especialidades Médicas na Saúde do Idoso II

Mínima

48

0

Casos clínicos em geriatria I- abordagem

Mínima

48

0

Mínima

0

576

144

576

C

multiprofissional
Estágio Supervisionado em Geriatria III

TOTAL:720

CARGA HORÁRIA
MÓDULO IV

TIPO

T

P

Casos clínicos em geriatria II – grandes temas

Mínima

36

0

Casos clínicos em geriatria III -

Mínima

36

0

Mínima

36

0

Metodologia Científica em geriatria

Mínima

36

0

Trabalho de Conclusão de Curso

Mínima

1

0

Estágio Supervisionado em Geriatria IV

Mínima

0

576

145

576

C

Neuropsiquiatria Geriátrica
Casos clínicos em geriatria IV- Especialidades
Médicas

TOTAL:721

Total de Horas: 2881

T

P

577

2304

C

12

ANEXO 5
EMENTA DAS DISCIPLINAS
EPIDEMIOLOGIA E PRINCÍPIOS BÁSICOS DA SAÚDE DO IDOSO
Objetivo:
Saber identificar o processo fisiológico de envelhecimento, discernindo senescência e
senilidade. Avaliar de forma ampla o paciente idoso, pautado no conhecimento do Estatuto do
Idoso e das políticas públicas de saúde desta faixa populacional.

Ementa:
Estatuto do idoso e Biodireito. Política Nacional do Idoso/Aspectos legais. Inserção do idoso no
Sistema Único de Saúde. O papel do idoso na sociedade contemporânea. Ética médica e bioética.
Fisiologia do envelhecimento. Grandes síndromes geriátricas. Anamnese e Exame físico do
paciente idoso.

ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL DO IDOSO
Objetivo:
Capacitar o aluno a identificar a importância do atendimento multiprofissional à saúde do idoso.

Ementa:
Enfermagem aplicada ao idoso. Psicologia aplicada ao idoso. Odontogeriatria. Fisioterapia
aplicada ao idoso. Nutrição aplicada ao idoso. Fonoaudiologia aplicada ao idoso. Farmacologia
aplicada ao idoso. Serviço social aplicado ao idoso. Terapia ocupacional aplicada ao idoso.

GRANDES TEMAS EM GERIATRIA I
Objetivo:
Conhecer grandes temas relacionados à saúde do idoso, visando prevenção, tratamento e
reabilitação das afecções desta faixa populacional.

Ementa:
Imunossenescência. Principais Infecções do Idoso. Imunizações/vacinações do idoso.
Farmacogeriatria/Critérios de Beers. Instabilidade postural/ Quedas e Casa seguras para o idoso.
Imobilidade e úlceras por pressão. Síndrome da fragilidade. Prevenção e promoção da saúde do
idoso. Rastreamento de neoplasias e doenças crônicas no idoso. Indicação e prescrição de
atividade física para idoso.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GERIATRIA I
Objetivo:
Promover capacitação profissional para que o aluno desempenhe atendimento médico de
excelência nos diversos níveis de atenção.

Ementa:
Anamnese geriátrica. Exame físico do idoso. Atendimento supervisionado ambulatorial.
Atendimento supervisionado em unidade de internação. Atendimento supervisionado em
centro de terapia intensiva. Atendimento supervisionado em pronto-socorro. Atendimento
supervisionado em home care. Atendimento supervisionado instituição de longa permanência.

NEUROPSIQUIATRIA GERIÁTRICA I
Objetivo:
Capacitar o aluno a promover o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento médico das
patologias neuropsiquiátricas relacionadas ao idoso.

Ementa:
Domínios Neurocognitivos. Transtorno Neurocognitivo Leve. Transtorno Neurocognitivo Maior
ou Leve devido à Doença de Alzheimer.Transtorno Neurocognitivo Frontotemporal Maior ou
Leve. Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve com Corpos de Lewy. Transtorno
Neurocognitivo Vascular Maior ou Leve. Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve devido à
Lesão Cerebral Traumática. Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve induzido por Substância/
Medicamento. Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve devido à Infecção por HIV. Transtorno
Neurocognitivo Maior ou Leve devido à Doença do Príon. Transtorno Neurocognitivo Maior ou
Leve devido à Doença de Parkinson. Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve devido à Doença
de Huntington. Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve devido à outra Condição Médica.
Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve devido às Múltiplas Etiologias. Transtorno
Neurocognitivo Maior ou Leve Não Especificado.

NEUROPSIQUIATRIA GERIÁTRICA II
Objetivo:
Capacitar o aluno a promover o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento médico das
patologias neuropsiquiátricas relacionadas ao idoso.

Ementa:
Delirium. Transtornos Depressivos. Transtorno Ciclotímico. Transtorno Bipolar Tipo I e Tipo II.
Transtornos de Ansiedade. Espectro da Esquizofrenia. Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
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Transtornos Alimentares. Transtorno Dissociativo. Transtornos Relacionados a Traumas e a
Estressores.Transtornos de Sintomas Somáticos.

GRANDES TEMAS EM GERIATRIA II
Objetivo:
Conhecer grandes temas relacionados à saúde do idoso, visando prevenção, tratamento e
reabilitação das afecções desta faixa populacional.

Ementa:
Modalidades de atendimento: o idoso institucionalizado. Hospital Dia. O idoso na enfermaria. O
idoso na emergência. O idoso crítico. Desospitalizacao do idoso. Terapias alternativas. Cuidados
paliativos. Aspectos éticos e bioéticos no atendimento ao idoso e na terminalidade da vida.
Hipodermóclise. Espiritualidade. Sexualidade do idoso.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GERIATRIA II
Objetivo:
Promover capacitação profissional para que o aluno desempenhe atendimento médico de
excelência nos diversos níveis de atenção.

Ementa:
Anamnese geriátrica. Exame físico do idoso. Atendimento supervisionado ambulatorial.
Atendimento supervisionado em unidade de internação. Atendimento supervisionado em
centro de terapia intensiva. Atendimento supervisionado em pronto-socorro. Atendimento
supervisionado em home care. Atendimento supervisionado instituição de longa permanência.

ESPECIALIDADES MÉDICAS NA SAÚDE DO IDOSO I
Objetivo:
Aprimorar o conhecimento técnico do aluno nas diversas especialidades médicas envolvidas no
diagnóstico, tratamento e reabilitação das afecções do idoso.

Ementa:
Cardiogeriatria. Pneumologia aplicada ao idoso.Neurologia aplicada ao idoso. Gastroenterologia
aplicada ao idoso.Hematologia aplicada ao idoso. Oncogeriatria. Endocrinogeriatria. Infectologia
aplicada ao idoso.
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ESPECIALIDADES MÉDICAS NA SAÚDE DO IDOSO II
Objetivo:
Aprimorar o conhecimento técnico do aluno nas diversas especialidades médicas envolvidas no
diagnóstico, tratamento e reabilitação das afecções do idoso.

Ementa:
Otorrinolaringologia aplicada ao idoso. Urologia aplicada ao idoso. Reumatologia aplicada ao
idoso. Ortopedia aplicada ao idoso. Dermatologia aplicada ao idoso. Anestesia aplicada ao idoso.
Cirurgia geral aplicada ao idoso. Cirurgia vascular. Angiologia. Nutrologia aplicada ao idoso.
Fisiatria aplicada ao idoso. Ginecologia aplicada ao idoso. Oftalmologia aplicada ao idoso.

CASOS CLÍNICOS EM GERIATRIA I- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL
Objetivo:
Consolidar o conhecimento técnico científico adquirido ao longo do curso através de elaboração
de apresentação e discussão de casos clínicos, além da discussão de artigos científicos com os
principais temas abordados.

Ementa:
Apresentação de casos clínicos elaborados e discutidos em grupo, com elucidação dos principais
temas em geriatria abordados durante o curso. Discussão de casos clínicos com temas
relevantes em geriatria.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GERIATRIA III
Objetivo:
Promover capacitação profissional para que o aluno desempenhe atendimento médico de
excelência nos diversos níveis de atenção.

Ementa:
Anamnese geriátrica. Exame físico do idoso. Atendimento supervisionado ambulatorial.
Atendimento supervisionado em unidade de internação. Atendimento supervisionado em
centro de terapia intensiva. Atendimento supervisionado em pronto-socorro. Atendimento
supervisionado em home care. Atendimento supervisionado instituição de longa permanência.
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CASOS CLÍNICOS EM GERIATRIA II - GRANDES TEMAS
Objetivo:
Consolidar o conhecimento técnico científico adquirido ao longo do curso através de elaboração
de apresentação e discussão de casos clínicos, além da discussão de artigos científicos com os
principais temas abordados.

Ementa:
Apresentação de casos clínicos elaborados e discutidos em grupo, com elucidação dos principais
temas em geriatria abordados durante o curso. Discussão de casos clínicos com temas
relevantes em geriatria.

CASOS CLÍNICOS EM GERIATRIA III - NEUROPSIQUIATRIA GERIÁTRICA
Objetivo:
Consolidar o conhecimento técnico científico adquirido ao longo do curso através de elaboração
de apresentação e discussão de casos clínicos, além da discussão de artigos científicos com os
principais temas abordados.

Ementa:
Apresentação de casos clínicos elaborados e discutidos em grupo, com elucidação dos principais
temas em geriatria abordados durante o curso. Discussão de casos clínicos com temas
relevantes em geriatria.

CASOS CLÍNICOS EM GERIATRIA IV- ESPECIALIDADES MÉDICAS
Objetivo:
Consolidar o conhecimento técnico científico adquirido ao longo do curso através de elaboração
de apresentação e discussão de casos clínicos, além da discussão de artigos científicos com os
principais temas abordados.

Ementa:
Apresentação de casos clínicos elaborados e discutidos em grupo, com elucidação dos principais
temas em geriatria abordados durante o curso. Discussão de casos clínicos com temas
relevantes em geriatria.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GERIATRIA IV
Objetivo:
Promover capacitação profissional para que o aluno desempenhe atendimento médico de
excelência nos diversos níveis de atenção.

Ementa:
Anamnese geriátrica. Exame físico do idoso. Atendimento supervisionado ambulatorial.
Atendimento supervisionado em unidade de internação. Atendimento supervisionado em
centro de terapia intensiva. Atendimento supervisionado em pronto-socorro. Atendimento
supervisionado em home care. Atendimento supervisionado instituição de longa permanência.

METODOLOGIA DE PESQUISA EM GERIATRIA
Objetivo:
Conhecer metodologia científica, estrutura de projeto e pesquisa científica

Ementa:
O método científico. Racionalização do trabalho intelectual. A formação do espírito científico.
Natureza, qualidades e importância do espírito científico. Metodologia científica na era da
informática. Instituições de fomento à pesquisa. Projeto de pesquisa. O formato de um trabalho
científico. Pesquisa científica na Internet. Ética na pesquisa clínica e experimental. A formação
do pesquisador. Docência, Carreira universitária e Ensino médico. Plataforma Lattes e Currículo
Lattes. Avaliação crítica de trabalhos científicos. Formas de divulgação do conhecimento
científico. Publicações científicas, Parâmetros para publicação e Normas editoriais. Repercussão
social da pesquisa. A pesquisa e a sociedade. Ensaios clínicos.
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