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O envelhecimento da população brasileira tem atraído atenção dos meios 

acadêmicos. O fisioterapeuta deve estar preparado para atuar na equipe multi e 

interdisciplinar, conhecendo os múltiplos aspectos das doenças e principalmente, das 

condições bio-psico-sociais dos idosos. O objetivo desse estudo é descrever as visões dos 

estagiários de fisioterapia do Centro Universitário Unifieo, em relação à velhice do idoso 

hospitalizado. O estudo foi realizado com vinte e quatro estagiários, com idades entre 20 e 

35 anos (média de 25 anos), cursavam o 7º e 8º semestres. Os resultados foram 

apresentados de forma descritiva e ilustrados através de algumas falas. Pode-se verificar 

que a visão dos estagiários de fisioterapia é variável, porém, a categorização negativa 

obteve maior destaque, ao comparar com os aspectos positivo e neutros. Como 

consideração final, a fisioterapia tem a possibilidade de oferecer aos idosos benefícios 

que se referem às prevenções e adaptações de vida, procurando sempre avaliar o seu 

estado físico. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: estagiário, fisioterapia, idoso, hospitalização. 
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The ageing process of Brazilians has attracted attention of academic researchers. 

The Physiotherapist must be prepared to work in a multi and interdisciplinary team, 

recognizing multiple aspects of diseases and, mainly, elderly biological, psychological 

and social conditions. The purpose of this study is to describe the perceptions of 

physiotherapist trainees of Centro Universitário Unifieo, in relation to the old age of 

elderly. Twenty four trainees aged between 20 to 35 years (mean of 25 years) studying in 

the seventh and eighth semesters participated in the study. The results were showed in a 

descriptive way and illustrated using some expositions. It can be observed that perception 

of Physiotherapist trainees is multiple, but negative characterization was outstanding, in 

comparison with neutral and positive aspects. As final consideration, the physiotherapy 

has the possibility to offer benefits to the elderly as they relate to prevention and 

adaptations of life, seeking always assess their physical state. 

 

 

KEYWORDS: trainee, physiotherapy, elderly, hospitalization. 
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Acertei quando escolhi a Fisioterapia como profissão a ser seguida. A cada ano 

cursado mais me entusiasmavam os assuntos, principalmente quando citado o tema 

envelhecimento fisiológico e patológico. No último ano do curso surgiu o convite de um 

professor para participar de seu grupo de estudo e atuar voluntariamente, aos domingos, 

em um asilo de idosas situado em São Paulo – Asilo Frederico Ozanan. 

 

As freiras e voluntárias cuidavam e administravam a instituição. As idosas 

tinham a liberdade de sair para visitar parentes, mas algumas preferiam ficar no asilo. A 

impossibilidade de sair, quando acontecia, devia-se a limitações físicas ou ausência de 

parentes ou amigos. No estágio percebi a carência de profissionais (médicos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos) dedicados 

a essa população idosa. 

 

No mesmo ano, realizei os estágios obrigatórios pela faculdade nos hospitais e 

clínicas. O que mais me cativou foi atender aos idosos. Constatei como surgiram em mim 

empatia e satisfação. A vontade de conhecer, estudar e trabalhar aumentava. Eles 

confiavam, acreditavam e agradeciam o atendimento. Eram palavras, gestos, sorrisos e 

olhares. Os pacientes idosos sentiam falta de conversar e da ajuda da equipe da 

enfermagem até mesmo para as necessidades fisiológicas. Na maioria das vezes contavam 

histórias de vida, e muitos não gostavam de receber alta fisioterápica.  

 

Poucos colegas do grupo de estágio gostavam de atender aos idosos, admitindo 

que o tratamento era difícil, que não colaboravam, não escutavam, dormiam bastante e, 

acima de tudo, não tinham assepsia correta. Ficava indignada com as afirmações. Afinal, 

eram seres humanos, e precisavam de atendimento.  

 

Introdução 
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Concluí o curso de graduação em Fisioterapia e comecei a atuar no setor 

hospitalar. Alguns anos depois, ao lecionar em Universidade, passei a supervisionar os 

estagiários desse curso nas práticas hospitalares, atendendo a diferentes faixas etárias. Os 

pacientes idosos carecem de cuidados especiais. Acamados, prostrados, apresentam 

problemas motores e respiratórios. Na maioria das vezes, sozinhos.  

 

Decidi ampliar meus conhecimentos para melhor atender e entender a 

complexidade do processo de envelhecimento. A aproximação das reflexões na área da 

Gerontologia propiciou a ampliação do meu olhar profissional: à visão biológica 

incorporei informações psicológicas e socioculturais em relação a essa faixa etária. 

 

Beauvoir afirma: 

 

 

Há uma relação de reciprocidade entre velhice e doença; esta última 

acelera a senilidade e a idade avançada predispõe às perturbações 

patológicas, particularmente aos processos degenerativos que a 

caracterizam. É muito raro encontrar o que poderíamos chamar de 

“velhice no estado puro” (1990, p.37). 

 

 

A saúde, conforme Hussen (2005), não somente caracteriza-se pela ausência da 

doença, mas segundo a definição da 12ª Conferência Nacional de Saúde do ano de 2004, 

resulta das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços 

de saúde. 

 

A observação empírica acumulada nos anos de experiência profissional é de que 

em unidade clínica médica são internadas pessoas na faixa etária acima de 60 anos, em 

grande número, por causa do aumento da população idosa. No hospital no qual 

supervisiono estágio, os fisioterapeutas concursados/contratados atuam apenas no setor da 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), indo às enfermarias quando solicitados por médico 

ou na ausência dos estagiários.  
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Os estagiários de fisioterapia atendem nas enfermarias de segunda a sexta-feira. 

Nos finais de semana e meses de férias as enfermarias ficam sem essa colaboração.  

 

Ao receberem alta da UTI, os pacientes são encaminhados para as enfermarias. 

Se o atendimento não for adequado, provavelmente retornarão ao setor, aumentando o 

tempo de internação, agravando a condição clínica ou adquirindo novas patologias. Há 

um grande número de faculdades formando profissionais e muitos inscritos nos cursos 

preparatórios. Mas é reduzido o número de vagas a serem preenchidas no hospital em que 

ocorreu a pesquisa.  

 

A partir do que se afirmou, ressalto a importância do profissional de fisioterapia 

nas enfermarias para reabilitação e prevenção de doenças. A preparação dos estagiários é 

fundamental. O primeiro contato com o paciente muitas vezes é impactante e até mesmo 

assustador. Também terão que lidar com situações inesperadas, doenças e equipes 

multiprofissionais.  

 

Para atuar nessas equipes, os estagiários têm de ultrapassar alguns obstáculos: 

serem reconhecidos pela equipe (faxineiros, enfermeiras, auxiliares, médicos), seguida e 

intensamente ocupada, destinando pouco tempo à troca de informações relativas aos 

pacientes.  

 

O foco deste trabalho foi a descrição da visão do estagiário de fisioterapia do 

Centro Universitário Unifieo em relação à velhice do idoso hospitalizado. 

 

O trabalho que aqui desenvolvo é composto, além da introdução, de três 

capítulos e Considerações Finais. 

 

No primeiro capítulo, observo os estagiários, as imagens da velhice para a 

análise do envelhecimento, da velhice, da fragilidade e das condições de saúde na 

internação hospitalar.  

 

No segundo capítulo, descrevo o percurso metodológico e o local da aplicação 

da presente pesquisa.  
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No terceiro capítulo apresentarei dos dados organizados e analisados.  

 

E concluo apresentando as considerações finais, referências e anexos.  
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Contextualização do Tema 

I 

   

 
 

 
 

 

Neste capítulo, ao contextualizar o tema, abordo questões que caracterizam a 

formação do estagiário de fisioterapia com relação às imagens que temos da velhice. Em 

seguida faço a retrospectiva sobre o envelhecimento e a fragilidade visando demonstrar a 

realidade em que vivemos. Finalizo expondo a complexa condição de saúde e internação 

hospitalar, explorando as necessidades e cuidados nesse ambiente.  

 

 

1.1 Formação do Estagiário de Fisioterapia 

 

O envelhecimento da população brasileira tem atraído atenção dos meios 

acadêmicos em todo o território nacional, especialmente nas duas últimas décadas. 

Evidencia-se o fenômeno no crescimento do número de dissertações e teses concluídas e 

em desenvolvimento nos mais diversos campos do conhecimento (PRADO, 2001).  

 

O fisioterapeuta deverá estar preparado para atuar na equipe multi e 

interdisciplinar. A prioridade deve ser dada ao papel preventivo das práticas clínicas 

atuais, sobrepujando a reabilitação, procurando agir nos ambulatórios e consultórios 

médicos, evitando-se a hospitalização, considerada fator de risco de óbitos por provocar 

condições que agravam a saúde, como infecções, isolamento social, iatrogenia, podendo 

proporcionar perda de independência e autonomia (JÚNIOR, 2007). 

 

Entre as situações complexas está o contato com a pessoa idosa, doentes 

crônicos e terminais. O cuidado pode ser marcado por sofrimento, perdas, morte e, 

principalmente, relações familiares perturbadas (SANTOS; MENEGHIN, 2006). 

 

Na crescente demanda relacionada ao aumento do número de idosos são 

imprescindíveis a formação e capacitação. Os programas de treinamento para o cuidado  
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ao idoso visam a um profissionalismo atuante e renovado, consolidando uma ética de 

qualidade, busca de competência técnica e compromisso político com resultados, 

efetividade e respeito aos cidadãos idosos (SILVA et al., 1998). 

 

A qualidade e a quantidade do conteúdo sobre envelhecimento abordado afetam 

diretamente o cuidado do idoso. Por isso, a importância de pesquisas sobre o que é 

ensinado, como é ensinado, o tempo dispensado ao assunto, e qual a importância desse 

conteúdo no currículo (MALLIARAKIS; HEINE, 1990). 

 

É fundamental estudar estratégias de ensino/aprendizagem que tenham impacto 

positivo no conhecimento e na atitude do aluno com o idoso. Os estudos qualitativos 

favorecem o conhecimento das influências desses conteúdos na formação de opinião dos 

estudantes (FAGERBERG et al., 1997 e PUENTES; CAYER, 2001). 

 

Um dos fatores principais para adequação do ensino é conhecer as concepções 

dos alunos sobre o envelhecimento, entendendo e predizendo seu comportamento em 

relação ao idoso. Experiências significativas que desenvolvam a capacitação técnica 

concomitantes à formação humanista, potencializando no aluno a reflexão crítica 

(SANTOS; MENEGHIN, 2006). 

 

Gurian e Oliveira (2002) possuem uma visão global do envelhecimento como 

processo e dos idosos como indivíduos. Ressaltam a fisioterapia como de fundamental 

importância no desenvolvimento de diretrizes em uma perspectiva interdisciplinar.  

 

O fisioterapeuta trabalha com o idoso em diversas situações, ocasionalmente 

com indivíduos saudáveis, em programas que visam à promoção da saúde e à prevenção 

das deficiências. Em outros momentos, trata o idoso internado nos hospitais, em 

domicílio ou em instituições comunitárias. Na assistência ao idoso hospitalizado, deve 

avaliar o estado funcional, pois é o parâmetro mais fidedigno para estabelecer critérios de 

atendimento (PICKLES et al., 2002). 
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Segundo Geertz (1989), são imprescindíveis as tentativas de localizar a pessoa 

no conjunto de seus costumes pela leitura dos diversos fatores envolvidos: biológicos, 

psicológicos, sociais e culturais.  

 

Demo mostra o movimento a que leva essa perspectiva reflexiva: 

 

 

No processo educativo é mister ocorrer a emergência do sujeito 

histórico, capaz de ler a realidade criticamente e de nela intervir de 

modo alternativo e instrumentada pelo conhecimento. Trata-se de 

aprender a aprender, saber pensar, para melhor intervir (1995, 

p.146). 

 

 

Estudos recentes citados por Brum et al. (2005) referentes à enfermagem 

demonstram que as atitudes dos profissionais e dos estudantes, em relação ao idoso, são 

negativas em sua maioria. Refere-se aos valores vigentes, que constroem o estereótipo do 

idoso, como ser improdutivo, doente, inválido e ultrapassado, em fase final da vida, sem 

objetivos e esperanças. 

 

Outros autores centram as análises na formação de profissionais capazes de lidar 

com os aspectos do envelhecimento como etapa do desenvolvimento humano. 

 

Papaléo (1999) afirma que a verdadeira atenção à saúde da pessoa, conceituada 

como estado de bem-estar físico, psíquico e social, compreende não apenas a busca da 

cura das doenças, mas apoio e a paliação quando a cura já não é possível. E, finalmente, o 

apoio para um fim de vida sem dores e sofrimentos, preservando a dignidade.  

 

Ao idoso tem-se que dispensar respeito, segurança, confiança, carinho e 

reconhecimento. Ele possui idéias e vontades. O indivíduo não é um órgão, segmento, 

doença, leito ou número de quarto.  
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1.2 Imagens da Velhice 

 

O envelhecimento não pode ser discriminado pela sociedade, família e 

empregador. As gerações envelhecem rapidamente. Deve-se agir de forma concreta, 

segura e veloz, contribuindo com ações eficazes para resguardar essa etapa com 

dignidade, qualidade e respeito (RODRIGUES, 2005).  

 

Os critérios de classificação do mundo social utilizam propriedades físicas, sexo 

ou idade (FOUCAULT, 1986). A idade em si mesma, tal como o gênero, tem diferentes 

significações, segundo o contexto ou o período histórico. Apesar do ciclo da vida não ter 

sofrido alterações, modificaram-se as idéias, os discursos e as imagens produzidos sobre 

elas (HADDAD, 1989). 

 

A idade e o gênero são aspectos imediatos observados nas pessoas. De forma 

consciente ou não, determinam a interação, permitindo inferir as competências sociais, 

cognitivas e funcionais (CUDDY; FISKE, 2002).  

 

Butler (1969) introduziu o termo ageism (discriminação com base na idade 

cronológica) para descrever o enviesamento negativo em relação aos idosos. Assinala que 

o envelhecimento é acompanhado por limitações, principalmente das capacidades 

motoras e sensoriais. Contudo, também apresenta aspectos positivos: a maturidade, 

sabedoria e experiência. O inconveniente são as imagens tenderem a generalizar e 

subestimar a capacidade dos idosos.  

 

O ageism é linguagem relativa a homens e mulheres idosos. Impossível 

compreender o envelhecimento sem a perspectiva de gênero, pois o processo apresenta 

aspectos diferenciais: físicos, sociais e psicológicos. Homens e mulheres tendem a ter 

problemas de saúde diferenciados: nas mulheres, são mais freqüentes a incontinência 

urinária e a osteoporose. Os homens são mais vulneráveis a doenças agudas e fatais 

(KALACHE; LUNENFELD, 2000). 

 

As imagens de homem e mulher ao longo da vida dão significados diferentes ao 

seu envelhecimento (HENRARD, 1996). As mulheres são valorizadas pela juventude, 
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beleza, emoção e preocupação; para os homens emerge a representação de ação e 

instrumentalidade. Com a velhice vêm sentimentos de menos valia (KITE, 1996).  

 

Alguns resultados da influência do gênero no ageism foram descritos por 

autores: os homens idosos são considerados mais atraentes do que as mulheres idosas 

(DEUTSCH et al., 1986); as mulheres são estereotipadas de forma negativa numa idade 

mais nova do que os homens (HUMMERT et al., 1994); os homens idosos são 

considerados mais competentes intelectualmente, enquanto as mulheres idosas são vistas 

como mais afetivas (KITE, 1996). 

 

As imagens da velhice e envelhecimento ultrapassam a enumeração de traços 

positivos e negativos e se caracterizam por subcategorias (BREWER et al., 1981; 

HUMMEL, 1995). Fonte (2002) complementa que essas representações e conceitos 

orientam o comportamento social e as políticas públicas. Não existe um pensamento 

linear de evolução no conceito de velhice, mas variações e alternâncias conceituais.  

 

Cuddy e Fiske (2002) concentraram-se em analisar se as pessoas velhas são mais 

favoráveis em relação ao envelhecimento quando comparadas às mais jovens. Há vários 

tipos de resultados. Guo et al. (1990) realizaram estudo semelhante; Bailey (1991) não 

encontrou diferenças etárias e Rothbaum (1983) enfatiza que os mais novos têm atitudes 

mais positivas do que os idosos. Ou seja, os resultados são ambíguos, não permitindo 

uma conclusão.  

 

Birman (1995) demonstra a visão de impossibilidade de futuro para o velho, 

considerado alguém que só tem passado e lembranças a rememorar. Mercadante (1997) 

afirma que essa perspectiva de vida é cultural e imposta pela sociedade.  

 

Santos (1990) evidencia que algumas civilizações valorizam as atividades 

intelectuais. Ser idoso é sinônimo de sabedoria e experiência; os indivíduos, ao chegarem 

a etapa da vida, não perdem o papel ativo. França (2003) corrobora a idéia e a 

complementa, ao afirmar que nas culturas orientais o idoso é visto com respeito e 

admiração, símbolo de experiência, representante da prudência, saber acumulado e 

reflexão, em contraposição a outras culturas, principalmente as ocidentais, nas quais o 

idoso representa o velho, no sentido pejorativo, ser ultrapassado e descartável.  
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Nogueira (1996) afirma que a rejeição e a rotulagem de um grupo, em particular 

dos idosos, desenvolvem-se porque lhes são atribuídas características individuais com 

traços negativos. Para a autora, a palavra ”velhote” descreve sentimentos e preconceitos 

resultantes de microconcepções e dos “mitos” acerca dos idosos. Os preconceitos 

envolvem crenças de que o envelhecimento torna as pessoas senis, inativas, fracas e 

inúteis.  

 

Descrevemos os elementos para a formulação de estereótipo, definidos por 

Martins e Rodrigues (2004) como a imagem mental muito simplificada de alguma 

categoria de pessoas, instituições ou acontecimentos, partilhada, nas suas características 

essenciais, por um grande número de indivíduos; opinião desprovida de qualquer 

originalidade, de natureza positiva ou negativa. 

 

O estereótipo positivo é aquele em que se atribuem características positivas a 

todos os objetos ou pessoas de uma categoria particular. Contrariamente, o estereótipo 

negativo atribui características negativas a todos os objetos ou pessoas de uma 

determinada categoria (MARTINS; RODRIGUES, 2004). 

 

Dinis (1997) identificou 14 estereótipos: 1) Não são sociáveis e não gostam de 

se reunir; 2) Divertem-se e gostam de rir; 3) Temem o futuro; 4) Gostam de jogar cartas e 

outros jogos; 5) Gostam de conversar e contar recordações; 6) Gostam do apoio dos 

filhos; 7) São pessoas doentes que tomam muita medicação; 8) Fazem raciocínios senis; 

9) Não se preocupam com a aparência; 10) São muito religiosos e praticantes; 11) São 

muito sensíveis e inseguros; 12) Não se interessam pela sexualidade; 13) Frágeis para 

exercícios físicos; 14) Na grande maioria pobres. 

 

A maioria desses estereótipos está ligada a traços da personalidade e a fatores 

socioeconômicos; a formação de estereótipos simplifica a realidade, conduzindo à 

ignorância acerca das características, minimizando as diferenças individuais entre os 

membros de um determinado grupo. Não levando em consideração os idosos que têm 

vida social ativa, sendo considerados como tendo comportamento social atípico, pelo que 

se enquadram numa exceção (MARTINS; RODRIGUES, 2004). 
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Estudos menos recentes indicavam aspectos negativos, descrevendo-os como 

inúteis, isolados e deprimidos (TUCKMAN; LORGE, 1953). No entanto, Brubaker e 

Powers (1976) começaram a verificar a diversidade das imagens e atitudes em relação à 

velhice e às pessoas idosas. 

 

Os estudos de Lutsky (1980) indicavam que quanto mais novos fossem os 

indivíduos, mais atitudes negativas teriam em relação aos idosos. Bailey (1991) 

demonstrou que em alguns casos não há diferenças etárias. Jackson e Sullivan (1988) 

comentam que os idosos têm imagens mais favoráveis em relação à velhice do que os 

jovens; em outros casos os idosos são mais negativos em relação à velhice.  

 

Cuddy e Fiske (2002) confirmam em seu estudo que os não-idosos vêem a 

velhice e o envelhecimento como imagens que se organizam em duas dimensões: 

competente (independente e capaz) e afetuoso (amistoso).  

 

A identificação negativa da velhice ocasiona a sua não visualização no futuro, 

pois a percepção sobre ela é predominantemente associada a doenças e debilidades 

físicas. A ausência de projetos nesse segmento etário é convite à depressão. Os 

significados culturais que se somam às terminologias induzem à representação social e à 

imagem que reduzem os mais idosos a uma situação de fragilidade e, conseqüentemente, 

de dependência. É essencial romper com a visão cultural de um destino a ser cumprido na 

vivência da velhice (LOPES, 2007). 

 

Atualmente percebe-se, por um lado, imagens de velhos que procuram manter o 

controle sobre seus corpos e relativa juventude, ativos e dispostos a sonhos e a satisfazer 

desejos. Por outro, imagens de velhos pobres, doentes, solitários, assexuados e 

abandonados à própria sorte. Coexistem diferentes imagens de velhos na sociedade 

contemporânea. 
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1.2.1 Velhice e Fragilidade 

 

A velhice é condição humana. Mas a experiência da velhice não está disponível 

para todos: a possibilidade de uma vida extensa não é escolha cujas variáveis estão sob 

controle. Doenças, infortúnios ou o acaso impedem experimentar a velhice. Isso faz da 

velhice uma fase paradoxal: por um lado, obriga à mudança radical de perspectiva diante 

da vida social; por outro, não basta a vontade de ser velho para experimentar a velhice. 

Há imponderáveis que impedem a chegada da velhice. Mas também não basta se manter 

em sobrevida para conhecer a velhice como fenômeno social (DINIZ, 2006).   

 

Com o avanço das técnicas médicas, aumentaram as chances de viver e 

experimentar a velhice como fenômeno social. Estendeu-se o ciclo de vida biológico, e a 

conseqüência é que também se modificou a experiência social. A velhice não retira do 

idoso a capacidade de escolha ou de estabelecer preferências e tomar decisões livres e 

informadas. É simplesmente um descritor que identifica a fragilidade, a dependência e a 

demanda de um corpo por cuidado. A velhice é sinônimo de julgamento das relações 

sociais que se estabelecem em torno de um corpo envelhecido (DINIZ, 2006).   

 

Apesar de idosos com idade muito avançada viverem bem, é cada vez mais 

freqüente o aparecimento de situações de fragilidade física e vulnerabilidade social. A 

chamada "condição de fragilidade" se relaciona ao declínio natural de todo organismo 

vivo, à crescente falta de equilíbrio das funções, à falta de harmonia no funcionamento de 

nosso organismo. É possível sofrer certo grau de fragilidade sem estar doente. Porém, o 

enfraquecimento geral provocado por múltiplos fatores que provocam a fragilidade acaba 

facilitando o aparecimento de doenças (GOLDFARB, 2006). 

 

Fragilidade é termo utilizado por profissionais da gerontologia e geriatria para 

indicar a condição de pessoas idosas que apresentam alto risco para quedas, 

hospitalização, incapacidade, institucionalização e morte (FRIED et al., 2001).  

 

Não há consenso sobre o significado de fragilidade, e múltiplas definições têm 

sido utilizadas na literatura. Hogan et al. (2003) classificaram 34 definições de fragilidade 

em três grupos: dependência nas atividades de vida diária, vulnerabilidade e doenças. 
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Markle-Reid e Browne (2003) estudaram 42 artigos sobre o tema e classificaram as 

definições em 18 grupos, incluindo: dependência nas atividades de vida diária; 

comprometimento dos mecanismos de homeostase, déficit cognitivo; doença crônica 

incapacitante; envelhecimento; diminuição da força muscular, mobilidade e equilíbrio.  

 

Segundo Fried e Walston (1999), fragilidade é síndrome clínica que se 

caracteriza por redução da reserva e resistência diminuída aos estressores. A condição 

resulta das alterações nos sistemas fisiológicos e causa vulnerabilidade às condições 

adversas, como doenças, variações ambientais e acidentes.  

 

Bergman et al. (2004) observam que fragilidade é entidade multidimensional, 

resultante da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais no curso de vida. A 

história individual influencia a velhice, frágil ou não, dependendo dos recursos e déficits 

pessoais em contexto particular.  

 

Fried et al. (2001) ampliaram o conhecimento da fragilidade física, identificando 

desde a condição de risco até o estágio severo da síndrome. A expressão da fragilidade 

ultrapassa o domínio físico, a característica multidimensional é confirmada em diversos 

estudos que reconhecem a inter-relação dos fatores biomédicos e psicossociais na 

incidência ou não dessa condição de saúde nos idosos.  

 

A intensidade da condição de fragilidade na presença de estressores que 

aceleram o declínio e impedem a harmonização orgânica se agravará se essa situação for 

ao encontro de uma estrutura de personalidade especialmente sensível à problemática. 

Além do declínio biológico e da vulnerabilidade social, há fatores psíquicos, culturais e 

políticos que contribuem para a montagem dessa condição (GOLDFARB, 2006). 

 

A fragilidade é muitas vezes progressão gradual que ocorre ao longo de vários 

meses ou anos. Existe a possibilidade de prevenção de vários quadros, mas se a pessoa 

entrou no estado frágil é pouco provável que volte ao estado não frágil, principalmente 

quando nos referimos a alterações fisiológicas. No campo da recuperação, provavelmente 

necessitará de suportes.  
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1.2.2 Envelhecimento 

 

O envelhecimento é processo dinâmico e progressivo no qual ocorrem alterações 

fisiológicas, morfológicas, funcionais e bioquímicas que vão alterando o organismo, 

tornando-o mais susceptível a agressões (FREDIGO, 1999). 

O envelhecimento populacional é fenômeno mundial. Isso significa crescimento 

mais elevado da população idosa com relação aos demais grupos etários (CAMARANO, 

2006). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no 

Censo 2007, a população idosa do Brasil somou 19 milhões de pessoas em 2006, ou 

10,2% da população total (http://www.ibge.com.br -  acesso: 13 de julho de 2008). 

 

Os Estados de São Paulo (4,4 milhões de idosos em 2006), Minas Gerais (2,1 

milhões) e Rio de Janeiro (2,1 milhões) reuniam cerca de 45% dos idosos brasileiros. A 

pesquisa mostrou expansão mais acentuada do segmento populacional de 75 anos ou mais 

de idade, o que os técnicos do IBGE atribuem, no documento de divulgação, aos 

"avanços da medicina moderna". Esse grupo etário representava 26,1% da população de 

60 anos ou mais em 2006, fatia superior à apurada em 1996 (23,5%). Demonstra também 

que 13,2% dos idosos acima de 60 anos moravam sozinhos em 2006, ante 11,1% em 

1996 (http://www.ibge.com.br - acesso: 13 de julho de 2008). 

  

A velocidade com que ocorre o envelhecimento populacional, especialmente nos 

países subdesenvolvidos, tornou-se tema da atualidade, principalmente quando a 

discussão atinge a questão do preparo dos sistemas de saúde para acolher essa crescente 

demanda (KALACHE et al., 1987). 

 

O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da expectativa 

de vida, por causa do avanço no campo da saúde e da redução da taxa de natalidade. 

Prova disso é a participação dos idosos com 75 anos ou mais no total da população - em 

1991, segundo a OMS, eles eram 2,4 milhões (1,6%), e em 2000, 3,6 milhões (2,1%). A 

população brasileira vive, em média, 68,6 anos, 2,5 anos a mais do que no início da 

década de 90. Estima-se que em 2020 a população com mais de 60 anos no país deve 

chegar a 30 milhões de pessoas (13% do total) e a expectativa de vida a 70,3 anos. 
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O quadro é retrato do que acontece em países como o Brasil, que está 

envelhecendo na fase de desenvolvimento. A importância dos idosos para o país não se 

resume à crescente participação no total da população. Boa parte dos idosos hoje é chefe 

de família, e nessas famílias a renda média é superior às famílias chefiadas por adultos 

não-idosos (http://www.serasa.com.br/guiaidoso/18.htm - acesso: 25 de fevereiro de 

2008). 

Nos países desenvolvidos, esse processo ocorreu lentamente, numa situação de 

evolução econômica, melhoria do bem-estar e redução das desigualdades sociais 

(GIATTI; BARRETO, 2003), sendo esperados aumentos de até 300% da população 

idosa, especialmente na América Latina (TRUELSEN et al., 2001). 

 

Os idosos constituem o segmento que mais cresce na população brasileira. De 

1991 a 2000 o número de habitantes senis aumentou duas vezes e meia. A maioria dos 

idosos desenvolve, ao longo da vida, doenças crônicas, decorrentes de alterações 

contínuas da função de órgãos e sistemas biológicos, levando a limitações funcionais, 

gerando incapacidade, conduzindo à dependência de pessoas ou de equipamentos 

específicos para tarefas essenciais à sobrevivência no dia-a-dia (LIMA-COSTA et al., 

2003).  

 

A incapacidade funcional é a inabilidade de manter as atividades físicas e/ou 

mentais necessárias a uma vida independente e autônoma (PARANÁ, 2004). O declínio 

funcional se manifesta em sintomas inespecíficos, apresentação atípica, curso insidioso, e 

engloba o físico, psicológico, social e funcional. É identificado progressivamente pela 

incapacidade de executar as atividades básicas de vida diária e as atividades instrumentais 

de vida diária (HÉBERT, 1997; CHAIMOWICZ, 1998). 

 

Fisicamente, o idoso pode referir fadiga, fraqueza, perda de apetite, adipsia, 

perda de peso, quedas e incontinências. Já os sintomas psicológicos relatados são 

diminuição da atenção, interesse, iniciativa e motivação. Algumas vezes nota-se declínio 

cognitivo, afasta-se de atividades usuais e fica isolado. Há negligência com os cuidados 

da casa e pessoais (HÉBERT, 1997; CHAIMOWICZ, 1998). 
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A idéia que norteia as questões da saúde do idoso diz respeito à manutenção de 

vida autônoma e independente, expressa pela capacidade de autodeterminação e execução 

de atividades de vida diária, sem necessidade de ajuda durante a velhice (FARINATI, 

1997). 

 

Considerando o aumento da população idosa no mundo, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS, 1989) recomendou o desenvolvimento de estudos e pesquisas que 

subsidiassem a tomada de decisão, as ações e prioridades no nível das políticas públicas 

relativas à terceira idade. Anderson (1998) ressaltou a importância de análises 

multidimensionais visando ao estabelecimento de diagnóstico e de indicadores básicos 

acerca da população idosa. 

 

A alteração da capacidade funcional está associada à predição de fragilidade, 

dependência, institucionalização, risco aumentado de quedas, morte e problemas de 

mobilidade, com complicações ao longo do tempo, gerando cuidados de longa 

permanência e alto custo em virtude da necessidade de assistência médica e risco de 

hospitalização, contribuindo significativamente para a atual crise no sistema de saúde 

(CORDEIRO et al., 2002).  

 

O aumento dessa população causará impacto significativo na saúde, e é preciso 

oferecer aos futuros profissionais da área da saúde uma boa qualificação para a 

assistência aos idosos. Essa formação qualificada não se restringe somente ao especialista 

em geriatria. 

 

 

1.3 Condições de Saúde e Internação Hospitalar 

 

A população idosa é a grande usuária de serviços de saúde. Em países 

desenvolvidos a proporção de idosos igual ou acima de 65 anos é de três a quatro vezes 

maior que o restante da população. Reflexo do aumento da prevalência de várias doenças 

e incapacidades físicas entre os idosos (LIMA-COSTA et al., 2003).  
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No Brasil, a razão entre o custo das internações hospitalares públicas e o 

tamanho proporcional da população idosa aumenta progressivamente com a idade. Com 

isso, as condições de saúde podem ser determinadas pelos perfis de morbidade e de 

mortalidade, da presença de déficits físicos e cognitivos e utilização de serviços de saúde 

(LIMA-COSTA et al., 2000). 

 

Por causa da longevidade ocorrer rapidamente, desperta diferentes olhares, 

interesses, tratamentos e preocupações (GURIAN; OLIVEIRA, 2002). O aumento da 

expectativa de vida mostra um número maior de idosos acima de 80 anos, parte de 

parcela da população com maior risco de se tornar frágil e dependente por múltiplas 

doenças associadas, sendo mais vulneráveis a situações de declínio da capacidade 

funcional (PERRACINI, 2000).  

 

No Brasil, esses problemas começaram a ser detectados no início da década de 

70, e há várias preocupações acarretando uma série de previsíveis conseqüências sociais, 

culturais e epidemiológicas. Aumentou a demanda de cuidados com a saúde e suporte 

social, gerando ônus para os sistemas sociais dos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos (GURIAN; OLIVEIRA, 2002). 

 

Um dos grandes desafios para a atenção ao idoso advém do fato de que quanto 

mais envelhecem, mais diferentes se tornam as pessoas. O agrupamento de indivíduos 

com histórias biológica, psíquica e social distintas em uma mesma faixa etária resulta em 

grande heterogeneidade de características e demandas. O atendimento requer a 

compreensão da individualidade do idoso e atenção com a situação de complexidade 

clínica freqüentemente encontrada com o envelhecimento: mecanismos de adaptação, 

vulnerabilidade orgânica, apresentação atípica de doenças e maior suscetibilidade à 

iatrogenia (SHINKAI et al., 2000). 

 

Segundo Dolan e Tchinson (1993), a população idosa possui condições de saúde 

e necessidades significantemente diferentes das pessoas jovens, e que são freqüentemente 

complicadas por mudanças sociais, físicas e comportamentais associadas à idade. Ramos 

et al. (2003) relatam ser a velhice um período da vida com alta prevalência de doenças 

crônicas não-transmissíveis, limitações físicas, perdas cognitivas, sintomas depressivos, 

declínio sensorial, acidentes e isolamento social. 
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Os idosos são mais suscetíveis a complicações causadas pelo repouso 

prolongado no leito durante a hospitalização (HIRSCH et al., 1990). Definidas como 

qualquer condição prolongada, por mais de três meses, geralmente progressivas e não 

curáveis, as doenças crônicas em sua maioria são controladas por terapêutica 

medicamentosa e mudança de hábitos (KILMARTIN, 1994).  

 

Estudos populacionais têm demonstrado que aproximadamente 85% dos idosos 

brasileiros apresentam pelo menos uma doença crônica, e cerca de 10% apresentam pelo 

menos cinco dessas enfermidades (RAMOS et al., 1993; CEI-RS, 1997). 

 

As doenças crônicas mais comuns nos idosos são as respiratórias, condições 

coronárias avançadas, debilidade renal, doenças cardiovasculares, artrite, distúrbios 

emocionais ou psicológicos, como ansiedade ou depressão, e endócrinas, como a diabetes 

tipo II (BRUNELLO; MANDIKOS, 1998). 

 

Profissionais que trabalham com o processo do envelhecimento nas áreas da 

saúde (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e psicólogos) 

tentam proporcionar, em todos os níveis de atenção à saúde (primário, secundário e 

terciário), o bem estar biopsicossocial dos idosos, potencializando as funções globais, a 

fim de obter maior independência, autonomia e uma melhor qualidade para essa fase de 

vida (PINELLI et al., 2005).  

 

Dados relativos à procura por atendimento de saúde mostraram que os idosos, 

especialmente as idosas, demandaram. Outra explicação dada por Monteiro (1991) é que 

o nível socioeconômico influencia diretamente a atenção que o indivíduo dispensa à 

saúde. Anderson (1998) afirma que a percepção da doença e a taxa de utilização de 

serviços de saúde são maiores em populações mais instruídas e com maior nível de renda. 

 

Os avanços médicos das últimas décadas promoveram a queda da mortalidade 

entre as doenças infecciosas, beneficiando os grupos mais jovens da população que 

passam a viver mais, ficando expostos a fatores de risco para doenças crônico-

degenerativas. O segmento que cresce rapidamente é o de pessoas acima de 75 anos. Essa 

população ocupa cerca de 33% do tempo do médico e utilizam 25% das medicações 
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prescritas; são responsáveis por 40% das admissões hospitalares. A previsão para os 

próximos 20 anos é de aumento atingindo 18% do total da população, com grande 

impacto econômico social (JÚNIOR, 2007). 

 

Diante do envelhecimento da população brasileira, Chaimowicz (1997) relata a 

importância de estruturação de serviços e de programas de saúde que respondam às 

demandas emergentes do novo perfil epidemiológico do país. Coelho Filho (2000) 

ressalta que os idosos utilizam os serviços hospitalares de maneira mais intensiva que os 

demais grupos etários, envolvendo mais custos, implicando o tratamento de duração 

prolongada e de recuperação lenta e complicada. 

  

No Brasil, dada a má qualidade e distribuição dos serviços públicos existentes, 

além do baixo nível socioeconômico da maioria da população, a procura espontânea por 

serviços de saúde não serve como parâmetro isolado. Esses dados mostram as 

informações básicas que colaboram para estabelecer o perfil de unidades assistenciais 

elementares, e mesmo projetar o número mínimo de leitos hospitalares para atender a esse 

segmento etário (ANDERSON, 1998).  

 

A hospitalização é considerada de grande risco, especialmente para as pessoas 

idosas. Cerca de metade das internações hospitalares de idosos tem como causas mais 

freqüentes as doenças do aparelho circulatório e as do aparelho respiratório (GORZOL, 

1995; CREDITOR, 1993). Como repercussões, a hospitalização é seguida, em geral, pela 

diminuição da capacidade funcional e mudanças na qualidade de vida, muitas vezes 

irreversíveis (CREDITOR, 1993; SIQUEIRA et al., 2004) 

 

Alguns estudos têm avaliado, de maneira ampla, os riscos a que estão sujeitos os 

pacientes hospitalizados (INOUYE et al., 1990). Envelhecer mantendo íntegro o 

funcionamento orgânico e psicossocial não significa problema para o indivíduo, família e 

comunidade. A avaliação funcional detecta deficiências importantes no desempenho 

funcional que podem se ocultar nos exames clínicos convencionais. Durante a internação, 

a mesma fornece dados importantes ao prognóstico e proporcionam linguagem comum 

entre os profissionais da saúde (SIQUEIRA et al., 2004). 
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A elevada prevalência de doenças crônico-degenerativas, somada à 

pluripatogenia (evidência de mais de uma doença concomitante), muitas vezes é 

considerada responsável pela maior permanência hospitalar e progressiva perda de 

autonomia dos idosos. Alerta-se que o agravamento do atendimento de saúde tem como 

indicador o fato de que 1/5 do total de óbitos em idosos é atribuído a sintomas e afecções 

mal definidos (DUARTE, 1994).  

 

Envelhecer sem nenhuma doença crônica é antes a exceção do que a regra 

(VERAS et al., 2002). No entanto, a presença de doença crônica não implica que o 

indivíduo não consiga gerir sua vida e vivenciar seu dia-a-dia de forma totalmente 

independente (CALDAS, 2004 e SALES; SANTOS, 2007). 

 

No âmbito hospitalar, o nível de dependência representa um dos indicadores para 

definição do prognóstico; é útil para subsidiar o atendimento diferenciado, o que poderá 

incluir a indicação de internação hospitalar de longa permanência, terapia em hospital-dia 

geriátrico ou assistência domiciliar. A inclusão do idoso em um desses programas é 

prevista pela Portaria n. 2.413, editada em 23 de março de 1998, e tem como base a 

identificação do grau de dependência apresentado pelo indivíduo na admissão hospitalar 

(CALDAS, 2004; SALES e SANTOS, 2007). 

 

O termo “dependência” liga-se ao conceito fundamental na prática geriátrica, 

qual seja a “fragilidade” que expressa a vulnerabilidade apresentada pelo indivíduo aos 

desafios do próprio ambiente. Essa condição é encontrada, na maioria dos casos, em 

pessoas com mais de 85 anos que apresentam combinação de doenças ou limitações 

funcionais que reduzem sua capacidade de adaptar-se ao estresse causado por doenças 

agudas, hospitalização ou outras situações de risco (CALDAS, 2004; SALES e SANTOS, 

2007).  
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Aspectos Metodológicos 

II 

 

 

   

 

 

 

 

 

Neste capítulo, explicito os fundamentos teóricos que sustentam o estudo e 

norteiam os passos da investigação. Descrevo o local da pesquisa e a técnica utilizada na 

obtenção dos dados, e em seguida sistematizo a proposta de análise do conteúdo. 

 

 

2.1 Percurso 

 

Este estudo foi exploratório, descritivo e quanti-qualitativo.   

 

O estudo foi realizado com 24 estagiários, 18 (75%) do sexo feminino e 6 (25%) 

do sexo masculino, com idade de 20 a 35 anos (média de 25 anos), sendo que 15 (62%) 

residiam na cidade de São Paulo e 9 (38%) em Osasco. Os estagiários de Fisioterapia eram 

da Fundação Instituto de Ensino para Osasco/UNIFIEO – São Paulo. Cursavam o 7º e o 8º 

semestres, estavam em estágios supervisionados e já haviam passado pelo estágio de 

Clínica Médica. O trabalho foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, com a autorização da UNIFIEO e 

do hospital. Na primeira semana de estágio foram esclarecidos aos estagiários os 

objetivos do estudo, garantindo o direito de não participação e o anonimato das 

informações fornecidas. Os alunos, ao concordarem, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (anexo A).  

 

O estágio tem a finalidade de proporcionar a vivência da prática profissional, 

objetivando o amadurecimento dos conceitos adquiridos durante os seis primeiros 

semestres do curso de Fisioterapia, os quais foram consolidados na forma de aulas 

práticas e que, neste momento, desenvolveram contato direto com o paciente, sob a 

supervisão de um professor com experiência na área de atuação.  
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O estágio é prática supervisionada na qual o aluno permanece por seis semanas, 

tendo em cada grupo no máximo seis pessoas. As atividades ocorreram em dois períodos 

(manhã e tarde). Os estagiários percorreram seis práticas supervisionadas nas seguintes 

áreas da Fisioterapia: Clínica Médica, Disfunções músculo-esqueléticas, Disfunções 

Neurológicas, Ginecologia e Obstetrícia, Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Unidade 

de Terapia Intensiva em Neo-Natologia.  

 

A prática foi realizada na enfermaria do Hospital Público do município de 

Osasco, focando todas as especialidades atendidas no estabelecimento. As principais 

patologias encontradas foram neurológicas, pneumológicas, vasculares, cardiológicas, 

reumatólogicas e metabólicas, e a faixa etária mais acometida foi a população idosa. 

 

O estágio em Clínica Médica proporcionou vivência de situações novas, que 

exigem postura capaz de lidar com os desafios no atendimento a idosos internados, 

desenvolverem habilidades que requerem paciência, dedicação, interesse pelo bem-estar 

do paciente e iniciativa.  

 

O aluno sempre ficou sob a supervisão e acompanhamento direto dos 

professores-supervisores quando executavam análise de prontuários de pacientes; 

avaliação fisioterapêutica, incluindo a anamnese, exame físico, exames radiológicos, 

bioquímicos e laboratoriais; diagnóstico; objetivos de tratamento, indicação e prescrição 

do tratamento fisioterapêutico; execução de tratamento, evolução e reavaliação 

fisioterapêutica; estudos dirigidos, discussão de casos clínicos e seminários teóricos e 

práticos. 

 

Os atendimentos eram diários (de segunda a sexta-feira) e individuais. Em dupla 

ocorriam quando o paciente se encontrava acamado e incapacitado de se movimentar 

ativamente. O aluno acompanhava o mesmo paciente até o momento de sua alta.  

 

O número de pacientes designados por aluno eram três por dia, não havendo 

condições operacionais para maior número diário de atendimentos, dada a complexidade 

dos casos clínicos, rotatividade de pacientes e distribuição física do hospital. Esse 
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hospital é considerado referência na cidade de Osasco. O setor de Clínica Médica abrange 

21 quartos, tendo cada um três leitos, totalizando 63 leitos. 

 

O fluxo de pacientes do hospital não permite continuidade prolongada dos 

atendimentos, por causa das altas ocorrerem rapidamente, tão logo o quadro clínico 

permita. A entrada dos pacientes se dava, normalmente, pelo pronto-socorro ou 

internação eletiva. A alta ficava a cargo dos médicos, que consideravam o quadro clínico. 

Em alguns casos a fisioterapia foi consultada e/ou solicitada para orientações de alta. 

 

O atendimento da Fisioterapia se dava pela avaliação e indicação dos 

supervisores de estágio de Fisioterapia. Alguns casos eram encaminhados pelo médico. O 

número de estagiários não era suficiente para atender à demanda do hospital, mas o 

número de pacientes atendidos foi o suficiente para o aluno ter uma boa vivência da 

prática clínica, garantindo formação técnica e profissional. 

 

Para este estudo, foram aplicados questionários (Anexos B e C) no local do 

estágio. Não houve interferência do pesquisador nas respostas fornecidas, preservando 

sua originalidade.  

 

Segundo Amaro et al. (2004/2005), o questionário é instrumento de investigação 

que visa recolher informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo 

representativo da população em estudo. Para tal, há uma série de questões que abrangem 

tema de interesse dos investigadores, não havendo interação direta entre estes e os 

inquiridos por ocasião do preenchimento do mesmo. A importância dos questionários 

passa também pela facilidade com que se interroga num espaço de tempo relativamente 

curto. 

 

Os dados sociais, econômicos e culturais obtidos (Anexo C) foram analisados e 

comparados estatisticamente, e as questões abertas, contidas no questionário, serão 

analisadas a partir da própria interpretação dada pelos estagiários, sujeitos desta pesquisa. 

 

Os resultados não pretendem ser conclusões gerais, mas a partir de um 

significado grupo levantam-se hipóteses de conteúdos presentes em situações 

semelhantes. A cultura é observada em diferentes contextos sociais. 
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Para Geerts (1989), a cultura é entendida como universo de significados que 

permite aos indivíduos de um grupo interpretar a própria existência e guiar suas ações. 

Esta definição ressalta a participação da cultura na construção de todos os fenômenos 

humanos, como percepção, emoção e ação. 

 

O questionário composto por perguntas abertas permite ao inquirido construir a 

resposta com as próprias palavras, proporcionando maior profundidade, dando ao sujeito 

maior liberdade de expressão. A interpretação e o resumo das idéias contidas são mais 

difíceis, dado o variado tipo de respostas obtidas (AMARO et al., 2004/2005; CHAGAS, 

2000). 

 

No entanto, segundo Minayo (2007) e Turato (2003), a pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares, ocupa um nível de realidade que não pode ou não 

deveria ser quantificado; trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Preocupa-se muito mais com as 

diferenças imperceptíveis pelo senso comum.  

 

Tomamos como base o questionário construído por Sousa e Cerqueira (2006), 

em estudo realizado em Portugal, visando à imagem global da velhice e do 

envelhecimento em relação ao idoso hospitalizado. Para este estudo os estagiários 

completaram as frases: A velhice é... (procurando despessoalizar a imagem); Uma pessoa 

velha internada é... (personalizando a imagem do idoso); Um homem velho é... 

(focalizando o sexo masculino); Uma mulher velha é... (focalizando o sexo feminino); 

Sabemos que alguém está doente quando... (incide no processo de envelhecimento); O 

velho hospitalizado é... (pessoa internada).  

 

Para analisar as respostas das perguntas abertas, seguiu-se o mesmo processo de 

análise dos dados do estudo de Sousa e Cerqueira (2006), que compreendeu quatro 

categorias:  

 

- Incapacidade e dependência: perda ou ausência de competências em vários níveis: 

cognitivo, sensorial e funcional. Associação a dependência e/ou problemas de saúde; 
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- Fase da vida: fase normal da vida e do desenvolvimento, correspondente a uma faixa 

etária - mais de 65 ou 75 anos;  

 

- Desânimo e vulnerabilidade: tristeza, solidão, perdas - por morte de amigos e familiares. 

Necessidade de atenção e afeto. Aproximação da morte – dar lugar aos novos; 

 

- Maturidade: sabedoria, saber dar conselhos. Experiência de vida e capacidade de 

adaptação. Capacidade de estabelecer objetivos de vida ajustados a essa fase (exemplo: 

cuidar dos netos, aproveitar o tempo livre); 

 

- Outros: categorias que nunca apresentaram percentagens superiores a 10% = inútil; útil; 

aparência física; frieza e egoísmo; afetividade; estado de espírito; infantilização. 

 

 

2.2 Local: a Cidade de Osasco 

 

Osasco possui área de 65Km², uma das cidades com maior índice de 

desenvolvimento do Estado. Conhecida como “cidade-trabalho”, destaca-se pelo 

empreendedorismo da sua população. São 701.012 mil habitantes (fonte IBGE – posição 

de 2007). Osasco tem a quinta maior população do Estado de São Paulo e a 23º entre os 

municípios brasileiros.  

 

A cidade vive um dos melhores momentos de sua história. O município é, hoje, 

retrato vivo de uma economia dinâmica, sustentável e com forte progresso social. Seu 

desenvolvimento, promovido por indústrias, empresas do comércio varejista e atacadista 

e prestadores de serviço, atrai para a cidade federações, associações e outros importantes 

órgãos de apoio e representação da atividade produtiva. 

 

Osasco é a capital da Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo. Estão 

localizadas as sedes do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), da 

Federação das Associações Comerciais (FACESP), do Serviço Brasileiro de Apoio à 

Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), Junta Comercial e sindicatos, além de unidades do 

SENAI e SENAC.  
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Estão instaladas algumas das empresas que mais movimentam a economia 

brasileira, como a matriz do Banco Bradesco, uma das maiores instituições financeiras 

privadas do país; o SBT, segunda maior rede de televisão em nível nacional; o parque 

gráfico do jornal Diário de São Paulo; a Submarino, maior empresa de comércio 

eletrônico brasileiro; e o centro de distribuição de grandes empresas, como McDonalds, 

Ponto Frio e Coca-Cola. As micro e pequenas empresas praticamente duplicaram sua 

participação na geração de empregos formais, passando de 20% para 40% nos últimos 20 

anos.  

 

Com relação à saúde, a cidade oferece um Centro de Atendimento ao Idoso e 

duas Policlínicas, além de sete hospitais particulares, dois municipais e um psiquiátrico, e 

Centros de Saúde. Com relação ao número de idosos, a cidade apresenta 4,2% (28.141) 

de pessoas entre 60 e 69 anos, sendo 3,9% (12.615) para o sexo masculino e 4,5% 

(15.526) para o sexo feminino; e 2,7% (18.030) com 70 ou mais, sendo 2,2% (7.170) 

masculino e 3,2% (10.860) feminino Fonte: IBGE projeção para 2002. (Disponível em 

http://www.saudeprev.com.br/psf/osasco - acesso: 18 de julho de 2008) 
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Bairros 

01 Adalgisa 31 Km 18 

02 Aliança 32 Conj. Metalúrgicos 

03 Airosa 33 Munhoz Jr. 

04 Bandeira 34 Mutinga 

05 Baronesa 35 Novo Osasco 

06 Bela Vista 36 Padroeira 

07 Bonança 37 Paiva Ramos 

08 Bonfim 38 Pestana 

09 Bussocaba 39 Piratininga 

10 Castelo Branco 40 Platina 

11 Centro 41 Portal DOeste 

12 Cid. das Flores 42 Pres. Altino 

13 Cid. de Deus 43 Quitaúna 

14 Cipava 44 Rap. Tavares 

15 City Bussocaba 45 Remédios 

16 Conceição 46 Rochdale 

17 Continental 47 Santa Fé 

18 Helena Maria 48 Santa Maria 

19 IAPI 49 Santo Antônio 

20 Indl. Altino 50 São Pedro 

21 Indl. Anhanguera 51 Setor Militar 

22 Indl. Autonomistas 52 Três Montanhas 

23 Indl. Centro 53 Umuarama 

24 Indl. Mazzei 54 Veloso 

25 Indl. Remédios 55 V. Campesina 

26 Jaguaribe 56 V. Menck 

27 Jd. DAbril 57 V. Militar 

28 Jd. das Flores 58 V. Osasco 

29 Jd. Elvira 59 V. Yara 

30 Jd. Roberto 60 V. Yolanda 
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A presente pesquisa foi realizada em um dos hospitais municipais no centro de 

Osasco (mapa n
o
 11). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em http://www.osasco.sp.gov.br/Index.Asp?IdSite=32 - acesso: 25 de junho 

de 2008 
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Apresento os dados dos questionários, organizando e analisando os conteúdos. 

 

O estudo foi feito com 24 estagiários, idade de 20 a 35 anos, média de 25 anos, 

demonstrando que a população a ser analisada é jovem.   

 

Todos os alunos haviam sido aprovados no estágio de Clínica Médica; 13 (54%) 

pertencentes ao sétimo semestre, seis (25%) estavam em seu primeiro estágio de Clínica 

Médica e sete (29%) já haviam passado nos estágios de Disfunções Músculo-Esqueléticas 

e Disfunções Neurológicas.  

 

Dos 11 (46%) que estavam no oitavo semestre, seis (25%) concluíram os 

estágios de Unidade de Terapia Intensiva (Adulto), Ginecologia e Obstetrícia, Disfunções 

Ortopédicas e Disfunções Neurológicas, e cinco (21%) em estágios de Unidade de 

Terapia Intensiva (neo-natologia), Unidade de Terapia Intensiva (Adulto), Ginecologia e 

Obstetrícia, Disfunções Ortopédicas e Disfunções Neurológicas. 

 

Quando questionados sobre trabalho, 17 (71%) responderam que trabalhavam e 

sete (29%) não trabalhavam; seis (35%) trabalhavam na área da saúde e 11 (65%) em 

outras áreas. 

 

Analisando os dados da Tabela 1, observamos nos estagiários de Fisioterapia a 

predominância do sexo feminino (75%), raça branca (67%), em sua maioria solteiros 

(72%), sem filhos (89%). 
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Tabela 1 – Distribuição da amostra por sexo, etnia, estado civil e filhos. 

 Feminino Masculino 

 N % N % 

Sexo 18 75 6 25 

Etnia     

Branca 12 67 3 50 

Parda 5 28 3 50 

Negra 1 5 0 0 

Estado Civil     

Casada 5 28 1 17 

Solteira 13 72 5 83 

Filhos      

Sim 2 11 1 17 

Não 16 89 5 83 

 

Pelos dados obtidos, 15 (62%) residiam na cidade de São Paulo e nove (38%) 

em Osasco. A tabela 2 demonstra que a maioria dos estagiários reside com os pais (38%), 

seguido de marido (mulher) e filhos (13%).  

 

Tabela 2 – Distribuição da amostra de moradia. 

Moradia N % 

Pais 9 38 

Esposo (a) / Filhos 3 13 

Esposo (a) 2 8 

Pais / Irmão (ã) 2 8 

Mãe / Irmão (ã) 2 9 

Esposo (a) / Pais 1 4 

Mãe / Irmão (ã) / Avô (ó) 1 4 

Pais / Irmão (ã) / Avô (ó) 1 4 

Mãe 1 4 

Irmão (ã) 1 4 

Amigo (a) 1 4 
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A Tabela 3 mostra que a renda familiar é de R$ 1.001,00 a 3.000,00 (42%), R$ 

3.001,00 a 5.000,00 (34%). Quanto ao pagamento das mensalidades, os dados 

demonstram que em 13 (54%) era responsabilidade dos pais; sete (29%) dos próprios 

estagiários; dois (9%) dos estagiários com auxílio de parentes; um (4%) do marido (a) e 

um (4%) com bolsa total. 

 

Tabela 3 – Distribuição da amostra quanto à renda familiar. 

Renda Familiar N  (%) 

R$ 501,00 a 1.000,00 2 8 

R$ 1.001,00 a 3.000,00 10 42 

R$ 3.001,00 a 5.000,00 8 34 

R$ 5.001,00 a 10.000,00 2 8 

Acima de R$ 10.000,00 2 8 

 

 

Observamos que 16 (67%) convivem com idosos na faixa etária de 60 a 85 anos 

e oito (33%) não convivem. Os dados demonstram que as condições de independência 

desses idosos são 15 (88%) e condições de dependência são dois (12%).  

 

Os dados recolhidos mostram a importância do atendimento a idosos doentes no 

hospital de uma bagagem significativa de conhecimentos específicos da área da geriatria 

e gerontologia, aliada a um perfil profissional flexível. Ao enfrentar situações adversas 

e/ou inesperadas, deverão ter iniciativas adequadas. Trata-se, então, de qualificação 

técnica que não dispensa a qualificação humana.  

 

Ao perguntarmos qual (is) a(s) característica(s) do fisioterapeuta para trabalhar 

com o idoso por ordem de importância, a Tabela 4 demonstrou Paciência (17%), seguida 

de Conhecedor da Área/Especialista (10%) e Atenção às Mudanças de Comportamento 

(10%). 
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        Tabela 4 – Distribuição da amostra quanto às características do fisioterapeuta. 

Características N (%) 

Adaptar-se às características do idoso 1 1 

Amor 2  3 

Atenção às Mudanças de Comportamento 7 10 

Atitude 1  1 

Bom profissional 1 1 

Carinho 1  1 

Compreensão 4  6 

Condições de avaliar um idoso 3 4 

Conhecedor da Área/Especialista 7 10 

Consciência 1  1 

Cuidadoso 5 7 

Dedicação 4 6 

Dinâmico 1 1 

Educação 3 4 

Gostar de trabalhar com idosos 3 4 

Habilidade 1 1 

Holístico 1 1 

Humor 1 1 

Paciência 12 17 

Respeito 5 7 

Responsabilidade 1 1 

Seguro 2 3 

Voz de comando 2 3 

 

 

A tolerância, aliada ao carinho, é considerada quesito fundamental para 

qualificar a relação do fisioterapeuta com o paciente idoso hospitalizado. Deve haver 

paciência e maleabilidade, pois há pacientes com os quais a abordagem será mais fácil, a 

experiência será adquirida com a prática profissional.  
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Quanto a trabalhar com idosos, 15 (63%) dos estagiários responderam que 

gostariam de atuar nessa área, oito (33%) não pretendem trabalhar com idosos e um (4%) 

não decidiu em qual área atuará. Para cuidar de idosos é preciso, acima de tudo, gostar do 

que se faz.  

 

A seguir será estabelecida correlação entre os resultados obtidos com o estudo de 

Souza e Cerqueira (2006). A tabela 5 contém dados que farão parte dos itens que seguem. 
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Tabela 5 – Distribuição da amostra em relação ao sexo e às categorias. 

 Masculino Feminino 

 N % N % 

A velhice é...     

Incapacitado e Dependente 0 0 1 5 

Fase da Vida 4 50 11 58 

Desânimo e vulnerabilidade 1 12 0 0 

Maturidade 3 38 7 37 

Outros 0 0 0 0 

Uma pessoa velha internada é...     

Incapacitado e Dependente 2 29 9 50 

Fase da Vida 1 14 0 0 

Desânimo e vulnerabilidade 3 43 8 44 

Maturidade 0 0 0 0 

Outros 1 14 1 6 

Um homem velho é...     

Incapacitado e Dependente 1 17 0 0 

Fase da Vida 0 0 1 6 

Desânimo e vulnerabilidade 0 0 2 11 

Maturidade 5 83 11 61 

Outros 0 0 5 22 

Uma mulher velha é...     

Incapacitado e Dependente 0 0 0 0 

Fase da Vida 1 12 0 0 

Desânimo e vulnerabilidade 3 38 2 10 

Maturidade 3 38 14 74 

Outros 1 12 3 16 

Sabemos que alguém está doente quando...     

Incapacitado e Dependente 6 100 16 89 

Fase da Vida 0 0 0 0 

Desânimo e vulnerabilidade 0 0 0 0 

Maturidade 0 0 0 0 

Outros 0 0 2 11 

O velho hospitalizado é...     

Incapacitado e Dependente 5 83 15 75 

Fase da Vida 0 0 0 0 

Desânimo e vulnerabilidade 1 17 5 25 

Maturidade 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 
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3.1 A velhice é … 

 

Nas respostas obtidas dos estagiários verifica-se que a velhice é vista para o sexo 

feminino, 11 (58%), e para o masculino, quatro (50%), como “fase da vida” (Tabela 5). 

No estudo de Sousa e Cerqueira (2006), a mesma imagem está entre as mais mencionadas 

pelos inquiridos. Nas respostas femininas, dez (55,6%) a vêem como “fase da vida”; para 

o sexo masculino, seis (37,5%) “desânimo e a vulnerabilidade”, e seis (37,5%) “fase da 

vida”.  

 

Para Monteiro (2005), a velhice é meramente um momento, como a infância e a 

adolescência, ou qualquer outra etapa da vida, sem qualquer diferença. Viver é 

envelhecer, envelhecer é viver. Durante o processo de viver passamos por constantes 

ciclos de renovação. A cerimônia de renovação nos propicia o envelhecer. Quanto mais 

vivermos, mais velhos estaremos. 

 

Há atribuição de aspectos positivos e negativos à visão da velhice. As mudanças 

em cada fase ocorrem ao longo dos anos, proporcionadas pelas experiências vividas. Os 

aspectos positivos mais referidos foram: experiências, amadurecimento e sabedoria. Os 

aspectos negativos aparecem pelo tom de fatalidade e inevitabilidade contido nas 

respostas. 

 

Segundo Hummert (1990), a velhice e o envelhecimento associam-se a um 

composto de imagens, mais negativas, que englobam, também, aspectos positivos e 

neutros. No estudo do SESC-SP, a maior parte da população (75%) sabe citar traços 

negativos da imagem que os mais jovens têm dos idosos, enquanto 21% referiram algum 

traço positivo como componente dessa imagem. 

(http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=3517 - acesso: 28 de 

julho de 2008). 

 

Sousa e Cerqueira (2006) dizem que a velhice e o envelhecimento são definidos, 

socialmente, a partir de várias dimensões, indicando que a velhice é fase de mudanças, 

não se restringindo à idade cronológica, mas também à funcionalidade ou aos 

acontecimentos de vida (como a viuvez). Gibson (1996) e Guo et al.(1990) contrapõem-
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se à idéia, colocando a imagem dos idosos como iguais, acarretando a tendência a estudar 

somente a idade cronológica. 

 

Entre a população adulta não idosa prevalece a percepção de que há mais coisas 

ruins do que boas em ser idoso (44%, chegando a 49% entre os jovens de 16 e 17 anos); 

um terço pensa o contrário (33%), e afirma que há mais coisas boas do que ruins em ser 

idoso, e 19% dizem que há coisas boas e ruins 

(http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=3517 – acesso: 28 de 

julho de 2008). 

 

Algumas respostas obtidas: 

 

Etapa em que todos vão passar em algum momento da vida (I.G.). 

 

Se tornar uma pessoa com dificuldades em suas atividades e cognição, ocorrendo 

mudanças em suas atividades do dia-a-dia (C.L.S.O.). 

 

Conseqüência (M.M.B.). 

 

Viver cada minuto (C.V.A.). 

 

O final de uma vida (A.V.M.). 

 

Um estado mental onde as pessoas esperam a vida passar de uma forma desencorajada 

(S.M.C.J.). 

 

Ótima, uma fase onde todos iremos passar (D.T.). 

 

O topo das experiências (G.P.). 

 

O amadurecimento da vida de todo ser humano (L.S.). 

 

O último estágio de nossa vida (M.V.A.C.). 
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Longa (D.N.S.). 

 

O amadurecimento da vida (E.J.S.C.). 

 

É uma fase da vida onde o ser humano geralmente possui mais experiências e 

amadurecimento (N.D.). 

 

Fisiológica, não há como fugir (G.D.C.M.). 

 

A capacidade de ter vivido diversas experiências (R.T.). 

 

Experiência de uma vida e sabedoria (D.S.M.). 

 

Uma fase de muita sabedoria (J.H.C.). 

 

Uma fase da vida (S.R.). 

 

Uma experiência (D.F.P.). 

 

 

3.2 Uma pessoa velha internada é.... 

 

Nesta questão, as respostas mais referidas pelo sexo feminino foram a 

“Incapacidade e dependente”, nove (50%); e o “Desânimo e vulnerabilidade”, oito (44%).  

Os dados das respostas masculinas, três (43%) e dois (29%), respectivamente (Tabela 5).  

 

Quando comparadas ao estudo de Sousa e Cerqueira (2006), que perguntou 

“uma pessoa velha é...?”, as respostas foram semelhantes para o sexo feminino, sendo 11 

(61%) “Desânimo e vulnerabilidade” e nove (50%) para “Incapacidade e dependente”. Já 

no sexo masculino houve dez (62%) para “Desânimo e vulnerabilidade”, sete (43,8%) 

para “Maturidade e “Outros”, e nove (50%) e seis (37,5%) para “Incapacidade e 

dependente”. No estudo da Fundação Perseu Abramo, a idéia de que velhice é o mesmo 

que doença tem a discordância dos jovens (84%), quando comparados aos idosos (68%) 
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(http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=3517 - acesso: 28 de 

julho de 2008). 

 

Ao tratar desta questão, notou-se que as respostas expunham imagens negativas, 

contrapondo-se os estudos de Rothbaum (1983), que indicam que os mais novos têm 

atitudes mais positivas. Martins e Rodrigues (2004) complementam que a imagem 

negativa é atribuída a todos os objetos ou pessoas de determinada categoria. 

 

As diferenças individuais dos idosos são muito mais acentuadas no período de 

internação, pois se deparam com o adoecimento, um grande desafio. Os pacientes idosos 

são vistos como quem está precisando de ajuda por apresentar complicações físicas, 

resolvidas quando se submetem passivamente às indicações terapêuticas. O idoso 

internado enfrenta sofrimento psíquico, representado pelo estado emocional de depressão 

diante do abandono e da desvalorização por parte da família. 

 

Algumas respostas: 

 

Um humano como todos os outros, tendo sentimentos e esperanças (S.M.C.J.). 

 

Ruim (D.T.). 

 

Um gasto desnecessário (D.S.M.). 

 

Uma pessoa que está passando por dificuldades em sua saúde e requer cuidados 

especiais (A.C.S.J.). 

 

Uma pessoa que necessita de maior cautela por poder apresentar outras complicações 

durante o período de internação (F.A.S.R.). 

 

A fragilidade buscando a esperança de viver (R.T.). 

 

Uma pessoa frágil, preocupada. Às vezes sozinha e com muitos medos do que pode 

acontecer (I.G.). 
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Triste (C.V.A.). 

 

Alguém que necessita de você (E.J.S.C.). 

 

Um problema (K.R.S.). 

 

Abalada emocionalmente (A.L.M.). 

 

Sensível a qualquer outra patologia (D.N.S.). 

 

Senil (L.S.). 

 

Conseqüência de alguma patologia (D.F.P.). 

 

Motivo de preocupação (S.R.). 

 

 

3.3 Um homem velho é... 

 

Nesta questão o resultado mencionado em maior proporção foi “Maturidade”. O 

sexo masculino referiu “Maturidade” em cinco (83%), seguido de “Incapacitado e 

dependente”, um (17%). Para o sexo feminino, 11 (61%) referiram-se a “Maturidade”, 

cinco (22%) “Outros”, e dois (11%) “Desânimo e vulnerabilidade” (Quadro 6). 

 

No estudo de Sousa e Cerqueira (2006), para o sexo masculino referiram, em 

iguais proporções, sete (43,8%) para “Incapacitado e dependente”, “Maturidade” e 

“Outros”, e para o sexo feminino 13 (72,2%) para “Outros”, seis (33,3%) “Incapacitado e 

dependente”. O mesmo tenha ocorrido, provavelmente, por haver a imagem de idoso do 

avô/avó, com quem aprendem, valorizando a maturidade. 
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A imagem de homem maduro é vista como “forte, sábio, exemplo de vida e 

experiências”. Mas quando essa pessoa se torna mais idosa, o desânimo e a 

vulnerabilidade são parte das perdas envolvidas nessa fase, associados à aproximação da 

morte. 

Segundo os dados obtidos pelo estudo da Fundação Perseu Abramo, as melhores 

coisas de ser idoso/a estão relacionadas à experiência de vida e à sabedoria (34%). Já as 

piores coisas que viriam com a idade reproduzem traços negativos da imagem da velhice, 

como debilidades físicas, doenças (49%) e dependência física, precisar da ajuda dos 

outros, e perda de autonomia (24%). Diante de frases do senso comum sobre a velhice, 

obtêm consenso da idéia que os idosos têm muita coisa para ensinar (96%), e a afirmação 

que envelhecer é um privilégio (82%) 

http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=3517 - acesso: 28 de 

julho de 2008). 

 

Algumas respostas: 

 

Contador de histórias (R.T.). 

 

Alguém que necessita de atividades para manter-se atarefado (F.A.S.R.). 

 

Uma pessoa que viveu e passou por várias experiências e aprendizados (A.C.S.J.). 

 

Experiente e sábio (D.S.M.). 

 

Um avô, um senhor, com necessidades físicas e sociais (S.M.C.J.). 

 

Na maioria das vezes, deprimido por não conseguir realizar tudo o que sente vontade 

(G.D.C.M.). 

 

Um senhor, talvez implicante, com pensamentos antigos (D.F.P.). 

 

Uma pessoa frágil e carente (N.D.).  
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Alguém que já está numa fase tranqüila da vida (M.V.A.C.). 

 

Sinônimo de sabedoria e exemplo. Não importa o que ele tenha feito em sua juventude, 

sempre aprendemos com os mais velhos (G.P.). 

 

Vencedor (D.N.S.). 

 

Vivido (A.V.M.). 

 

Experiente na lição da vida (K.R.S.). 

 

Pontual, perfeccionista, gosta de ser útil (A.L.M.). 

 

Uma pessoa que passou por muitas coisas na sua vida e que pode estar em atividade 

(I.G.). 

 

Muito mais exigente, com implicância em tudo que vê (C.L.S.O.). 

 

 

3.4 Uma mulher velha é...  

 

O resultado maior no sexo feminino foi “Maturidade”, 14 (74%). No sexo 

masculino houve iguais proporções para “Maturidade” e “Desânimo e Vulnerabilidade”, 

três (38%), respectivamente (Tabela 5). Provavelmente, os estagiários citaram a 

maturidade a partir da própria vivência.  

 

Os dados do estudo de Sousa e Cerqueira (2006) discordaram para ambos os 

sexos, sendo o feminino mencionado o “Desânimo e Vulnerabilidade”, sete (38,9%), 

“Outros”, sete (38,9%), “Maturidade”, cinco (27,8%), e o masculino “Outros”, nove 

(56,3%), “Maturidade”, sete (43,8%). 
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Néri (2001) identifica que a mulher tem 2,5 mais vezes de fragilidade e 

disfuncionalidade do que os homens; o papel de cuidador é especificamente feminino, em 

virtude das normas sociais. Complementa que a mulher possui um conhecimento 

intelectual inferior ao homem por trabalhar em serviços domésticos a maior parte do 

tempo. 

 

Para Freire (2002), com o envelhecimento diminuem as diferenças de 

personalidade associadas ao gênero; as mulheres passam a apresentar traços considerados 

socialmente mais masculinos (competição e dominância), enquanto os homens exibem 

traços mais femininos (ternura e preocupação com os outros). 

 

Na velhice avançada, segundo Kimmel (1994), citado por Néri (2001), as 

mulheres são mais negativamente afetadas em sua possibilidade de envolvimento social, 

em virtude da maior longevidade e do risco aumentado de dependência. Tendem a sofrer 

mais isolamento e solidão, têm auto-imagem mais negativa, bem como visão mais 

negativa da velhice e dos outros velhos do que os homens idosos. 

 

Respostas obtidas: 

 

Uma pessoa que passou por diversas experiências de vida e hoje precisa de estímulos 

para vivenciar tudo que se pode (F.A.S.R.). 

 

Pessoa que passou pelas aventuras da vida e chegou à fase de sua vida, e merece nosso 

respeito e atenção (A.C.S.J.). 

 

Experiente (D.S.M.). 

 

Sistemática (R.T.). 

 

Uma avó, uma senhora, que necessita de solidariedade das pessoas (S.M.C.J.). 

 

Uma pessoa em plena atividade (I.G.). 
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Muito mais do lar, apenas pensando em filhos e netos (C.L.S.O.). 

 

Uma vencedora na vida (C.V.A.). 

 

Sinônimo de amor e cuidado. Mesmo que tenha trabalhado duro a vida toda, ela sempre 

cuidou e cuida dos seus (G.P.). 

 

Alguém que necessita da atenção da família (M.V.A.C.). 

 

Forte e frágil (N.D.). 

 

Experiente, forte aos problemas, prestativa (A.L.M.). 

 

Uma vózinha, cuidadosa, amorosa, carente (D.F.P.). 

 

Uma sábia (S.R.). 

 

Uma pessoa que se cuidou bem durante toda vida e conseguiu chegar na terceira idade 

(E.A.C.F.). 

 

Reflexo do que viveu (G.D.C.M.). 

 

 

3.5 Sabemos que alguém está doente quando...  

 

Adaptou-se esta questão para este estudo, no qual as respostas obtidas pelos 

estagiários foram: femininas, 16 (89%) para “Incapacitado e Dependente”, dois (11%) 

para “Outros”; masculinas, seis (100%) para “Incapacitado e Dependente” (Tabela 5).  

 

A questão do estudo de Sousa e Cerqueira (2006), “sabemos que alguém está 

velho quando...”, mostra que 11 (61,1%) “Incapacitado e Dependente” é mais referido a 

no sexo feminino, seguida de nove (50%) “Desânimo ou vulnerabilidade” e sete (38,9%) 
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“Outros”; no sexo masculino o mais citado, 14 (87,5%) para “Outros”, seguido de oito 

(50%) para “Incapacitado e Dependente”. 

 

Na maioria das vezes as pessoas identificam que uma pessoa mais velha está 

doente pela aparência do corpo, a sintomatologia apresentada. Há perda da habilidade, da 

autonomia e de funções na fase de hospitalização, deixando o paciente dependente, triste, 

carente de atenção e afeto da equipe hospitalar e família.  

 

Os estagiários destacaram a imagem de “Incapacitado e dependente” 

provavelmente pela vivência de um estudo sempre voltado ao patológico, comparando 

presente e passado. Freqüentemente vêem-se velhos que desejam a morte para não 

enfrentar a situação. Culpam a velhice como a causa do problema, e não a possibilidade 

de solucioná-lo.  

 

Respostas: 

 

Não está sentindo-se bem, com dores ou alterações biológicas e fisiológicas (D.F.P.). 

 

A aparência demonstra (D.N.S.). 

 

Encontramos dificuldades que impedem de realizar AVDs além daquilo que é imposto 

pela idade (S.R.). 

 

Percebemos alterações no seu físico e emocional (A.L.M.). 

 

Fica prostrado (E.A.C.F.). 

 

Necessita de alguns cuidados e começa a ir com maior freqüência ao médico (M.M.B.). 

 

Está hospitalizado (D.T.). 
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3.6 O velho hospitalizado é...  

 

Nesta questão, a categoria mais mencionada foi “Incapacitado e Dependente” 

para o sexo masculino - cinco (83%), e para o feminino 15 (75%); seguidos de 

“Desânimo e Vulnerabilidade”, um (17%) e cinco (25%), respectivamente (Tabela 5).   

 

Requer atenção especial, diferente da dispensada aos demais pacientes 

hospitalizados de outras faixas etárias; exige cuidado diferenciado, com mais 

sensibilidade e perspicácia do profissional que presta o atendimento; é paciente que tem 

que ter bastante carinho, bastante atenção. As respostas não são, necessariamente, 

verbalizadas, mas vêm na forma de um olhar terno e carinhoso. O problema não está em 

envelhecer, mas na vulnerabilidade biopsicossocial na qual o sujeito se encontra. 

 

O paciente hospitalizado requer acolhimento e identificação de ansiedades, 

angústias e medos. O idoso tem dúvidas sobre seu estado físico, solicita alguém com 

quem expressar e dividir temores e indecisões a respeito dos temas que o cercam e, 

sobretudo, a observância do respeito e ética com seu corpo, aspectos emocionais e 

religiosidade (caso a tenha).  

 

É comum que a equipe hospitalar tenha a população idosa como pacientes 

queixosos e não colaborativos. Os idosos, muitas vezes, apresentam desorientação, 

agitação, esclerose e não submissão ao tratamento. Uma das principais características do 

envelhecimento é a perda acentuada da capacidade de adaptação, aliada ao aumento da 

vulnerabilidade de todas as funções individuais, a hospitalização e a condição incapaci-

tante da doença. 

 

Respostas dos entrevistados: 

 

Uma pessoa debilitada, necessitando de cuidados médicos (D.T.). 

 

Uma pessoa que necessita de cuidados especiais que visem à sua qualidade de vida 

(F.A.S.R.). 
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Triste, com pouca perspectiva de vida (D.S.M.). 

 

Incapacitado do convívio social (R.T.). 

 

Uma pessoa debilitada, cheia de atenção, deprimida e com ansiedade e medo da morte 

(C.L.S.O.). 

 

Carente, sozinha (M.M.B.). 

 

Um sábio, que necessita de atenção e conversa para amenizar a tristeza que sente por 

estar nessa situação (C.V.A.). 

 

Senilidade (L.S.). 

 

Uma pessoa acamada e frágil (N.D.). 

 

Alguém que precisa de um olhar clínico e humanizado (A.M.F.). 

 

Alguém que se encontra incapaz e totalmente dependente (S.R.). 

 

Uma pessoa que está necessitando de cuidados para viver um curto ou longo período 

confortável (D.F.P.). 
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A predominância da amostra neste estudo foi do sexo feminino, raça branca, a 

maioria dos entrevistados é solteira e sem filhos. É perfil a ser notado na área da 

fisioterapia que se prepara para atuar com idosos.  

 

Como resultado de desigualdade de gênero na expectativa de vida, é maior a 

proporção de mulheres no grupo populacional: as mulheres vivem mais. Outra 

característica é haver maior proporção de viúvas do que em qualquer outra faixa etária. 

Isso se explicar pela tradição de a mulher tender a se casar com homens mais velhos do 

que ela, aumentando a probabilidade de sua sobrevivência em relação ao cônjuge.  

 

A velhice se feminilizou, converteu-se em assunto de mulheres. O fato mais 

significativo e objetivo sobre a velhice é que a população idosa é predominantemente 

feminina. 

 

Grande parte dos estagiários convive com idosos na faixa etária de 60 a 85 anos 

com condições de independência. Sentem vontade de trabalhar com esse segmento etário 

ao se formarem e mencionam que a paciência é primordial. Mas os aspectos negativos se 

evidenciam nas respostas. 

 

Com relação “a velhice é...” a categorização em maior destaque foi “fase da 

vida”, em ambos os sexos. Na questão de “uma pessoa velha é...” os aspectos negativos 

foram mais citados.  

 

Às frases “um homem velho é...” e “uma mulher velha é...”, a resposta 

“maturidade” predominou em ambos os sexos, seguida pelo aspecto negativo do sexo 

masculino, afirmando que o sexo oposto apresenta “desânimo e vulnerabilidade”, 

presentes por causa da fragilidade.  

Considerações 

Finais 
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As mulheres idosas enfrentam um problema que as coloca em posição de 

fragilidade e de vulnerabilidade. Diferem de outros grupos de idade quanto ao nível de 

educação formal (escolaridade), tendo normalmente menos anos completos de escola; 

geralmente possuem menor qualificação profissional para conseguir emprego; e são, em 

sua maioria, viúvas, portanto, muitas vezes chefe de família.  

 

A resposta “incapacidade e dependência” apresentou grande destaque para 

ambos os sexos nas questões “sabemos que alguém esta doente quando...” e “o velho 

hospitalizado é...”. 

 

Deve-se reconhecer a realidade dos idosos, ajudá-los a entender que, apesar da 

doenças e da morte estarem sempre ameaçando seu futuro, a qualidade de vida pode 

intensificar o seu presente. 

 

Apesar do preconceito, discriminação e isolamento, e da velhice ser encarada 

como decadência, doença e peso social, felizmente já existe um tênue movimento da 

sociedade para rever a política em relação a essa fase da vida.  

 

Tive a possibilidade de presenciar diversas situações que me preocuparam em 

relação a como seriam a abordagem, os cuidados, os tratamentos e os atendimentos dos 

estagiários de Fisioterapia a esse segmento etário. Ensinar o modo de abordagem, 

conhecer o envelhecimento e decidir qual tratamento é fundamental, respeitando sempre a 

individualidade do idoso.  

 

Não só ensino, mas aprendo muito com os alunos, e principalmente com os 

pacientes. Como fisioterapeutas, temos a obrigação de atender a todas as pessoas, sem 

distinção de sexo, idade, raça ou situação socioeconômica. Há a responsabilidade de 

tratar o indivíduo globalmente, proporcionando-lhe bem-estar.  

 

Como supervisora de estágio tento mostrar aos estagiários outra visão sobre o 

envelhecer e se tornar idoso. Envelhecer não é processo individual, mas diz respeito a 

toda a sociedade. Com o avançar da idade, somam-se à prevalência de doenças as 
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dificuldades familiares, crises emocionais, preocupações com as condições 

socioeconômicas, dificuldades de adaptação ao novo estilo de vida e integração social. 

 

No hospital onde há o estágio, a população é considerada de baixo poder 

aquisitivo, vivendo em situação precária. Poucos idosos possuem apenas uma patologia. 

E em sua fase aguda deixa o indivíduo acamado, debilitado e prostrado, dificultando sua 

recuperação. Muitos estão sem acompanhante, e às vezes não conseguem se comunicar 

ou mudar de posição no leito por causa das seqüelas físicas e/ou cognitivas. Permanecem 

em situação higiênica inapropriada, levando, conseqüentemente, ao aparecimento de 

lesões cutâneas (úlceras). 

 

Muitos estagiários, quando lêem o prontuário, já “visualizam” o paciente: 

“Nossa, professora... O que posso fazer com esse paciente?! Ele tem várias patologias e 

já tem 79 anos...” 

 

E quando chegam ao atendimento, muitos idosos estão fisicamente ótimos. Ou 

mesmo o contrário: no prontuário está registrado que o paciente possui, por exemplo, 81 

anos e apenas uma patologia. Mas, ao atendê-lo, está evacuado, acamado e inativo. Os 

estagiários exclamam: “Não dá para atendê-lo, pois não está em condições, não 

conversa, não se movimenta e está dormindo”.  

 

Outro ponto importante é saber com quem esse estagiário vive e se tem 

disposição ou mesmo o interesse em cuidar/atender a idosos. 

 

Na minha experiência profissional notei que a fisioterapia tem a possibilidade de 

oferecer aos idosos benefícios que se referem às prevenções e adaptações de vida, 

procurando sempre avaliar o seu estado físico. Mesmo intuitivamente, verificar seu 

estado emocional e psicológico. E nos são revelados medos, surpresas, lembranças, 

alegrias, superações e dificuldades dos estagiários.  

 

Inicialmente, a abordagem a esse segmento etário é difícil, gerando desconforto 

aos estagiários. As maiores dificuldades surgem quando atendem idosos com deficiências 

visuais, auditivas, confusões mentais e dificuldade de comunicação, por ser a maioria 

composta de imigrantes. Mas com o decorrer da terapia, os estagiários percebem que 
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assumem também o papel de fazer companhia a esses idosos, que estão sozinhos. 

Substituem, muitas vezes, a visita da família, que por algum motivo não compareceu.  

 

O tratamento fisioterapêutico à população idosa requer paciência, dedicação, 

seriedade, cautela, conhecimento, atenção, carinho e respeito. Devem ser respeitados seus 

valores, cultura, vontades, desejos e aspirações, e no idoso esses aspectos sobressaem. 

 

Há limitações neste estudo por causa do reduzido número de estagiários 

inquiridos, não representativa do total dos estagiários do UNIFIEO. Seria importante dar 

continuidade ao trabalho. 
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1. NOME DO INDIVÍDUO: ___________________________________ 

Documento de identidade Nº: ______________________ Sexo:  M   F  

Data de nascimento: ____/____/_____ 

Endereço:__________________________________________________ Nº ________ 

APTO ________ Bairro:________________________ Cidade:_______________ 

CEP: _____________ Telefone: _____________________ 

2. RESPONSÁVEL LEGAL: __________________________________ 

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.):  _________________ 

Documento de identidade Nº: _______________________ Sexo:  M   F 

Data de nascimento: ____/____/_____ 

Endereço:__________________________________________________ Nº ________ 

APTO ________ Bairro:________________________ Cidade:________________ 

CEP:______________ Telefone:____________________ 

 

 

Anexo    A 

 

Visão do estagiário de Fisioterapia  
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II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. Título do Projeto de Pesquisa: VISÃO DO ESTAGIÁRIO DE FISIOTERAPIA 

EM RELAÇÃO À VELHICE DO IDOSO HOSPITALIZADO 

2. Pesquisador Responsável: LUCIANE CORREIA DA SILVA VIEIRA 

3. Cargo/Função: FISIOTERAPEUTA / DOCENTE 

4. Avaliação do risco da pesquisa: 

Sem Risco  Risco Mínimo     Risco Baixo  Risco Médio  Risco Maior  

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou 

tardia do estudo) 

5. Duração da Pesquisa: Um semestre 

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa:  

O interesse pelo tema advém da minha observação empírica nos hospitais, no qual 

tenho a oportunidade de estar presente junto aos estagiários de fisioterapia e idosos 

hospitalizados. Podemos verificar que o envelhecimento vem aumentando em 

grandes proporções, tanto no número de idosos internados quanto o tempo de 

internação. Os estagiários de fisioterapia, por terem o primeiro contato com essa 

população idosa no ambiente hospitalar, muitas vezes se assustam. Por causa disso, 

vejo o quanto precisam estar preparados e a necessidade de colocá-los diante de 

situações diversas. O objetivo deste trabalho é compreender a visão do estagiário de 

fisioterapia em relação à velhice do idoso hospitalizado. 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 

procedimentos que são experimentais (descrição detalhada): 

Os estagiários inclusos neste estudo serão do Centro Universitário UNIFIEO, 

pertencentes ao sétimo e oitavo semestres. Após a autorização do UNIFIEO, 

solicitaremos aos estagiários que leiam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e explicaremos o assunto. Em seguida solicitaremos o preenchimento 

dos dois questionários (dados sociais, econômicos e culturais, além de questionário 

Termo de Consentimento  
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contendo cinco perguntas abertas). Como cada grupo de estágio ficará seis semanas 

em cada setor, os questionários serão sempre aplicados na última semana, sendo 

marcado em qual estágio está e por qual já passou, pois provavelmente este será um 

fato pertinente para a análise das respostas.  

3. Desconfortos e riscos esperados: 

Pensar que o preenchimento dos questionários interferirá na nota final.  

4. Benefícios obtidos: 

Pelas respostas obtidas identificaremos a visão dos estagiários de fisioterapia em 

relação à velhice do idoso hospitalizado, e com isso aprimoraremos os atendimentos, 

beneficiando essa população. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 

GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

1. Você terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre os procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados a esta pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

Qualquer sugestão, queixa ou reclamação serão prontamente recebidas. 

2. Você poderá desistir da pesquisa científica quando quiser, tendo a liberdade de retirar 

seu consentimento a qualquer momento, sem precisar de explicações; 

3. Você tem salvaguardados a confidencialidade, sigilo e privacidade de seus dados, 

sendo que sua imagem e nome não serão divulgados em momento algum. Os dados 

obtidos nos testes serão apresentados somente como médias e de forma anônima. 

 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES E TELEFONES DE PARENTES OU 

RESPONSÁVEIS PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 

CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Nome:______________________________________telefone:__________ 

Nome:______________________________________telefone:__________ 

Nome:______________________________________telefone:__________ 

Nome:_______________________________________telefone:_________ 
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VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES – sem observações  

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 

me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa, ciente que devo 

receber uma cópia deste documento. 

 

São Paulo, ______de __________________ de 2008. 

 

 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

ou responsável legal 

 Assinatura do pesquisador  

(carimbo ou nome legível) 
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Complete as frases com a primeira idéia que estiver em mente 

 

 

1) A velhice é ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) Uma pessoa velha internada é _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3) Um homem velho é _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4) Uma mulher velha é ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5) Sabemos que alguém está doente quando ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6) O velho hospitalizado é ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Dados sociais, econômicos e culturais 

1. Nome: ______________________________________________________________ 

2. Data de nascimento ____/_____/______ 

3. Em qual bateria de estágio se encontra? ____________  

4. Já cursou qual (is) estágio (s)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Em qual semestre você está? _____________ 

6. Foi reprovado neste estágio? (    ) sim (    ) não 

7. Com quantos anos você se sente? _______________ 

8. Sexo:  

 

 

 

9. País de nascimento __________________________________________ 

10. É brasileiro: 

Estado de nascimento:   ___________________ 

Município de nascimento : __________________  

 

 

 

Masculino 1 

Feminino 2 

Anexo    C 
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11. Etnia/raça:            

 

 

 

 

 

 

12. Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

13. Tem filhos(as)?   (    ) sim (    ) não 

 

 

 

 

14. Com quem mora?  

____________________________________________________________________ 

15. Em que bairro você mora? 

____________________________________________________________________ 

16. Qual a sua religião? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branca 1 

Negra 2 

Parda 3 

Amarela 4 

Indígena 5 

Solteiro 1 

Casado/vive junto  2 

Separado/divorciado 3 

Viúvo 4 

Outros 5 

  Quantos 

Masculino 1  

Feminino 2  

Não tem religião 0 

Católica 1 

Evangélica 2 

Espírita 3 

Judaica 4 

Budista 5 

Outra 6 

Dados sociais, econômicos e culturais  
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17. Você trabalha? 

 

 

 

18. Se trabalha, qual o tipo de trabalho que você realiza?  

_____________________________________________________________ 

19. Qual a sua faixa de renda familiar mensal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Quem paga sua faculdade? ______________________________ 

21. Tem bolsa de estudos? (    ) sim (    ) não 

22. Convive com idoso(s) na família? (    ) sim (    ) não 

23. Qual o grau de parentesco? __________________________________ 

24. Qual a idade da (s) pessoa (s) no qual você convive? 

25. Qual(s) a(s) condição(s) de saúde desse(a) idoso(a)? 

(     ) saudável  (     ) patológica 

(    ) dependente (     ) independente 

26. Qual sua relação com esse(s) idoso(s) que convive? 

(    ) ótima (    ) boa (    ) ruim (    ) estressante     (   ) cansativa 

(    ) outras: __________________________________ 

27. Pretende trabalhar com idosos? (    ) sim (    ) não 

28. Por ordem de importância, qual(is) a(s) característica(s) do fisioterapeuta para 

trabalhar com o idoso? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Sim 1 

Não 2 

Sem renda 0 

< 240,00 1 

241,00 a 500,00 2 

501,00 a 1.000,00 3 

1.001,00 a 3.000,00 4 

3.001,00 a 5.000,00 5 

5.001,00 a 10.000,00 6 

> 10.000,00 7 

Visão do estagiário de Fisioterapia  

 


