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PARA ALGUNS SERES ESPECIAIS: Tenha sempre 

presente que a pele se enruga, que o cabelo se torna branco, que 

os dias se convertem em anos, mas o mais importante não muda! 

Tua força interior e tuas convicções não têm idade. Teu espírito 

é o espanador de qualquer teia de aranha. Atrás de cada linha 

de chegada, há uma de partida. Atrás de cada trunfo, há outro 

desafio. Enquanto estiveres vivo, sente-te vivo. Se sentes 

saudades do que fazias, torna a fazê-lo. Não vivas de 

fotografias amareladas. Continua, apesar de todos esperarem 

que abandones. Não deixes que se enferruje o ferro que há em 

você. Faz com que, em lugar de pena, te respeitem. Quando 

pelos anos não consigas correr, trota. Quando não possas trotar, 

caminha. Quando não possas caminhar, usa bengala. Mas 

nunca te detenhas!!!!! 

 Madre Tereza de Calcutá 
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Resumo 

 

A proposição deste trabalho é de sugerir a inclusão de conteúdos gerontogeriátricos nas 

disciplinas do curso, para que o fisioterapeuta esteja capacitado para atuar com esta parcela 

da população que está aumentando. Embora as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Fisioterapia não tenham definida a área específica do idoso, o profissional deve estar 

apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, em setores privados e públicos. Apesar da 

legislação existente, ainda não está clara a importância destes conteúdos para a sociedade. 

A partir desse contexto, foi realizado um estudo de caso com o Curso de Graduação em 

Fisioterapia da UNIVALI visando à identificação e análise das práticas curriculares 

referentes ao processo de envelhecimento humano e à saúde do idoso. A investigação foi 

realizada em três etapas: a primeira constou da identificação e análise do projeto 

pedagógico do curso, incluindo a sua matriz curricular e os planos de ensino das disciplinas 

até o 7° período; segunda pela identificação e análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), do ano de 2006, que abordava o processo de envelhecimento e saúde do idoso; e a 

última, na identificação e análise dos projetos de extensão nesta mesma temática, incluindo 

a participação do Curso de Fisioterapia juntamente com seus alunos. Dos 54 planos de 

ensino analisados foram encontradas apenas quatro disciplinas que utilizavam a 

terminologia idoso e o processo de envelhecimento humano, isto é 117h/a, as demais 

disciplinas abordavam enfermidades que poderiam estar relacionadas aos idosos, 

representando 311 h/a. Em relação ao TCC, foi encontrado apenas um que abordava a 

saúde do idoso e no projeto de extensão foi encontrado apenas um projeto com esta 

temática o qual o curso participava juntamente com seus alunos. Com este estudo, foi 

possível perceber que o curso está voltado mais à clínica do que à gerontologia, sendo que 

esta possibilita aos alunos a confluência de diversos campos de saber e distintos setores 

apontados na PNI e PNSPI e na necessidade do trabalho interdisciplinar. 

 

 

Palavras-chave: práticas curriculares, saúde do idoso, fisioterapia, ações integradas à 

saúde. 
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Abstract 

 

This work suggests the inclusion of gerontological and geriatric contents in the course 

disciplines, so that the physiotherapist is trained to provide assistance to this growing sector 

of the population. Although the National Curricular guidelines for courses in Physiotherapy do 

not define the specific area of the elderly, this professional should be capable of carrying out 

actions of prevention, promotion, protection, recovery and rehabilitation of health, both at 

individual and collective levels, in the private and public sectors. Despite the existing 

legislation, the importance of these subjects for society is still not clear. Based on this 

context, a case study was carried out involving the Graduate Program in Physiotherapy at 

UNIVALI, seeking to identify and analyze the curricular practices relating to the human 

ageing process and health of the elderly. The investigation was carried out in three stages: 

The first consisted of the identification and analysis of the teaching curriculum of the course, 

including its curricular matrix and the teaching plans for the disciplines, up to the 7th period. 

This was followed by the identification and analysis of the Course Conclusion Works (CCWs) 

for the year 2006 which addressed the process of ageing and health of the elderly, and 

finally, the identification and analysis of extension projects on this theme, including the 

participation of the Physiotherapy Course with its students on these projects. Of the 54 

teaching plans analyzed, only four disciplines were found which use the terminology idoso 

(elderly) and the process of human ageing, representing a total of 117 class hours. The other 

disciplines addressed infirmities that could be related to the elderly, representing 311 class 

hours. In relation to the CCWs, only one was found which addressed the health of the 

elderly, and in the extension projects, only one project was found with this theme, to which 

the course participated together with its students. Through this study, it can be seen that the 

course is geared more towards clinical practice than gerontology, and that the latter enables 

the students the to realize the confluence of various fields of knowledge and separate 

sectors indicated in the PNI and PNSPI and in the need for interdisciplinary work. 

 

Key words: Curricular practices, health of the elderly, physiotherapy, actions integrated with 

health 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

Enquanto estudante do Curso de Fisioterapia, não me preocupava com o 

envelhecimento humano, tanto que terminei a graduação e ingressei na residência 

de Fisioterapia em pediatria e neonatologia no Hospital Universitário Evangélico de 

Curitiba (PR), atuando na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, na Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica e no Ambulatório de Pediatria. Após ter concluído esta 

etapa, vim para a cidade de Itajaí (SC) trabalhar numa clínica onde o contato com 

pessoas idosas era freqüente, e a minha atuação era focada unicamente na 

reabilitação e não na promoção e proteção à saúde. 

No ano de 1999, fui convidada a lecionar as disciplinas de Administração em 

Fisioterapia e Fisioterapia Geral I, no Curso de Fisioterapia da UNIVALI, e foi nesta 

disciplina que comecei a inserir conteúdos voltados ao idoso. Após um ano comecei 

a atuar nos projetos de extensão com o idoso saudável e o idoso asilado, a 

Universidade da Vida (UNIVIDA), na qual trabalho até hoje, e Atenção Integrada à 

Saúde do Idoso no Município de Itajaí (SC), na qual atuei até 2006, ficando desta 

forma evidenciada a minha afinidade com a área de gerontogeriatria. Essa vivência 

acabou despertando, cada vez mais, a vontade de aprofundar meus estudos 

envolvendo esta área, percebendo a complexidade da gerontogeriatria e a 

importância de abordar esse assunto nos conteúdos do curso, pois o aumento da 

expectativa de vida é perceptível devido à melhoria das condições de vida, como: 

saneamento, moradia, emprego, nutrição, educação e avanços tecnológicos. 

O programa de extensão denominado UNIVIDA é um curso com duração de 

dois anos, voltado para pessoas a partir de 40 anos, com interesse de dedicar-se à 

atividade voluntária ou aperfeiçoá-la, buscando um envelhecimento saudável por 

meio da saúde global e do engajamento social. No curso, ministrava a disciplina 

Saúde I, juntamente com a Enfermagem, abordando o processo de saúde e doença, 

qualidade de vida, noções anatomofisiológicas dos sistemas do corpo humano, 

prevenção de quedas e reabilitação do adulto e idoso. Por sua vez, no programa de 

extensão da UNIVALI: Atenção Integrada à Saúde do Idoso no Município de Itajaí 

(SC), atuava com idosos institucionalizados e funcionários do Asilo Dom Bosco, 

juntamente com os bolsistas do Curso de Fisioterapia. A população da instituição era 
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assistida interdisciplinarmente, envolvendo os seguintes cursos do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS): Enfermagem, Farmácia, Medicina, Fonoaudiologia, 

Nutrição e Fisioterapia. 

Como iniciei a carreira docente no Curso de Fisioterapia da UNIVALI, foi 

possível perceber no curso que, além de ter uma abordagem biologicista voltada à 

especialização, existe um vazio nos conteúdos de graduação referentes à prática 

gerontogeriátrica. Essa prática não pode se resumir ao simples prolongamento da 

vida, ela deve viabilizar a atenção integral à saúde do idoso, enfocando a promoção 

à saúde, a proteção, a prevenção, a recuperação, a reabilitação e a compreensão 

sobre o processo de envelhecimento e suas repercussões biopsicossociais.  

Diante do exposto, surge a questão de pesquisa: Como o Curso de 

Fisioterapia da UNIVALI no campus de Itajaí aborda, nas suas práticas curriculares, 

os conteúdos voltados ao envelhecimento humano e à saúde do idoso? 

A partir disso, delineia-se, então, o objetivo geral desta pesquisa, que é 

conhecer e analisar as práticas curriculares referentes ao processo de 

envelhecimento humano e à saúde do idoso no Curso de Graduação em Fisioterapia 

da UNIVALI, sugerindo propostas para seu aperfeiçoamento.  

Do objetivo geral, originaram-se os seguintes objetivos específicos: 

- Identificar práticas curriculares sobre o processo de envelhecimento humano e a 

saúde do idoso no ensino do Curso de Fisioterapia; 

- Identificar práticas curriculares sobre o processo de envelhecimento humano e a 

saúde do idoso na pesquisa do Curso de Fisioterapia;  

- Identificar práticas curriculares da extensão relacionadas ao processo de 

envelhecimento humano e à saúde do idoso nos projetos e programas dos quais o 

Curso de Fisioterapia participa. 
Tal estudo justifica-se pelas seguintes premissas: 

• O aumento da população idosa e a evolução epidemiológica do envelhecimento 

ocorrem de uma forma acelerada, exigindo que os profissionais da saúde 

estejam capacitados para atuar com esta parcela da população; 

• Embora as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Fisioterapia não 

tenham definida a área específica do idoso, o profissional precisa estar apto a 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo; 
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• A necessidade de inserir o fisioterapeuta na atenção básica está relacionada à 

formação dos profissionais de saúde no Brasil; 

• A relevância da inserção das Políticas Públicas do Idoso nos conteúdos das 

disciplinas do Curso de Fisioterapia. 

 

O conteúdo desta dissertação está organizado em capítulos obedecendo a 

seguinte estrutura:  

Na apresentação, situo minha formação, minha experiência profissional como 

fisioterapeuta e docente na instituição, o objetivo do estudo e meu interesse pela 

pesquisa. 

Na introdução contextualizo conceitos básicos necessários para a 

compreensão da temática. 

No Capítulo 1, faço uma revisão da literatura na área, apresentando a 

situação do idoso, como dados censitários e o processo de saúde/doença no idoso; 

esclareço o conceito de gerontologia e geriatria, disserto a respeito da atenção 

integral à saúde do idoso e revelo o que as políticas públicas para os idosos 

preconizam para os cursos de graduação. 

No Capítulo 2, faço uma apresentação da Fisioterapia e a saúde do idoso e 

focalizo os aspectos históricos e conceituais da profissão e as competências do 

profissional na atenção à saúde do Idoso. 

No Capítulo 3, descrevo a formação do fisioterapeuta e a saúde do idoso, o 

problema de formação e as necessidades do idoso, as práticas curriculares, o 

conceito de currículo, ensino, pesquisa e extensão e a formação de recursos 

humanos e diretrizes curriculares nacionais para o curso. 

No Capítulo 4, apresento o cenário do Curso de Fisioterapia da UNIVALI, a 

característica da pesquisa, o procedimento metodológico, a análise e os resultados 

do Projeto Político Pedagógico e matriz curricular.  

No Capítulo 5, descrevo os resultados do Trabalho de Conclusão de Curso e 

do projeto de extensão. 

No Capítulo 6, incluo propostas de conteúdos voltados a gerontogeriatria no 

Curso de Fisioterapia. 

E nas considerações finais, pontuo as principais conclusões, de modo 

sintetizado, comentando as minhas experiências no desenvolvimento desta 

pesquisa, os meus aprendizados e as minhas dificuldades.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Existe uma ampliação de critérios para a demarcação do que venha a ser um 

idoso. O mais comum baseia-se no limite etário, ou seja, o idoso é aquela pessoa 

que alcança 60 anos ou mais. A Política Nacional do Idoso (PNI), Lei n° 8.842, de 4 

de janeiro de 1994, e o Estatuto do Idoso, Lei n°10.741, de 1º de outubro de 2003, 

endossam essa definição. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

considera idosos os indivíduos com 60 anos ou mais, caso residam em países em 

desenvolvimento, e com 65 anos ou mais aqueles que residem em países 

desenvolvidos (GUCCIONE, 2002; CAMARANO, 1999).  

A idade cronológica é uma informação que não diz muito sobre o real 

envelhecimento humano, embora seja um parâmetro importante para o 

planejamento de políticas de atenção ao idoso ou para a gestão de serviços. A única 

característica importante a ser destacada em relação ao processo de 

envelhecimento humano é a heterogeneidade. Ou seja, cada indivíduo envelhece de 

maneira própria, pois se trata de um processo multifatorial. Em termos biológicos, o 

envelhecimento compreende os processos de transformação do organismo que 

ocorrem após a maturação sexual e que implicam a diminuição gradual da 

probabilidade de sobrevivência. No entanto, o envelhecimento e o desenvolvimento 

são processos que coexistem ao longo do ciclo vital (VERAS; LOURENÇO, 2006).  

O processo de envelhecimento engloba diversos aspectos determinantes para 

uma velhice saudável e com qualidade de vida. A manutenção da autonomia e da 

independência constitui-se como condição necessária a um processo de 

envelhecimento saudável. No que se refere ao idoso, a OMS realça a capacidade 

funcional e sua independência como fatores preponderantes para o diagnóstico e o 

prognóstico adequados, os quais servirão de base para as decisões sobre os 

tratamentos e cuidados necessários a essa população (BRASIL, 2006a). 

Segundo a OMS (2002) e BRASIL (2006a), à medida que uma pessoa 

envelhece, sua qualidade de vida é fortemente determinada por sua habilidade de 

manter autonomia e independência. Sendo assim, a capacidade funcional torna-se 

essencial para o estabelecimento de um diagnóstico, um prognóstico e um 

julgamento clínico adequados, os quais servirão de base para as decisões sobre os 



 22

tratamentos e cuidados necessários às pessoas idosas. Tanto a autonomia, que 

envolve a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se 

deve viver diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências, quanto a 

independência, que envolve a habilidade de executar funções relacionadas à vida 

diária, são medidas para avaliar e conceituar o idoso. 

A questão do idoso no Brasil permaneceu articulada à saúde e à previdência 

social por um longo período de tempo. Neste percurso, a velhice aparecia como 

doença e não na perspectiva da promoção do envelhecimento saudável, bem como 

se considerava um gasto a aplicação de recursos financeiros em políticas públicas 

sociais para o idoso, não um investimento social (COSTA, MENDONÇA; ABIGAIL, 

2002). 

Por este motivo, no Brasil, por quase 20 anos, a sociedade civil organizada, 

as sociedades científicas e os órgãos de classe lutaram pela conquista da PNI, que 

determina e descreve todas as ações nos diversos setores, seja na educação, na 

saúde, no trabalho e na previdência e assistência social, habitação e urbanismo, 

justiça e cultura, esporte e lazer. 

Na área da educação, a política nacional sugere que o processo de 

envelhecimento seja abordado nos currículos dos cursos superiores, principalmente 

aqueles voltados à área da saúde, e esteja em consonância com o SUS,  para 

garantir, ao idoso, a assistência integral à saúde.  

Apesar de a Fisioterapia ser uma das profissões mais recentes surgidas na 

área da saúde no Brasil, faz com que seja, muitas vezes, vista como uma profissão 

voltada apenas para a reabilitação, pois, no início, era a sua principal função. O 

profissional de Fisioterapia pode atuar em conjunto com outros profissionais da área 

da saúde na atenção básica, na qual a atenção ao idoso está inserida de forma 

constante. Os futuros profissionais de Fisioterapia devem estar preparados para 

identificar precocemente as situações de risco do idoso, assim como aplicar medidas 

preventivas e de suporte que se fazem necessárias na prática do trabalho em 

equipe. 

A prática do trabalho em equipe para o atendimento ao idoso há de ser 

moldada na busca de uma formação estruturada, multiprofissional e interdisciplinar. 

Desta forma, faz-se necessário obter conhecimentos tanto da gerontologia quanto 

da geriatria. A gerontologia estuda o processo de envelhecimento em todos os seus 

aspectos, já a geriatria é uma especialidade clínica e está restrita ao estudo das 
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patologias mais prevalentes. Neste sentido, é possível dizer que o currículo na 

gerontogeriatria deve estar vinculado a uma vida humana concebida como um todo, 

em todos os aspectos, ou seja, numa sociedade que se refere de um modo 

específico ao processo de envelhecimento humano. 

Motta (2004) aponta que a saúde do idoso vem sendo incluída apenas em 

alguns cursos de graduação como disciplina, apesar de constar nas novas Diretrizes 

Curriculares como competências e habilidades no entendimento do processo saúde-

doença dentro das diversas fases da vida.  

A formação do profissional na área da saúde tem como referência a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). Ela incorpora os preceitos do SUS em 

conformidade com a Lei Orgânica da Saúde (n° 8080/90) e a PNI e dispõe sobre a 

ação do setor saúde na atenção integral à população idosa. Dentro dos princípios da 

Lei Orgânica, é possível destacar o da preservação da autonomia e da integridade 

física e moral da pessoa, a integralidade da assistência e a fixação de prioridades 

por meio da epidemiologia. Aos gestores do SUS, cabe a disponibilização dos meios 

e a viabilização dos propósitos de promoção do envelhecimento saudável, a 

manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a 

prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação 

daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional restringida (BRASIL, 2006c). 

O papel do profissional de saúde há de ser discutido e compreendido à luz do 

conhecimento sobre envelhecimento proveniente do estudo da gerontologia. A 

absorção de conceitos específicos, como síndromes geriátricas, prevenção, 

reabilitação, fragilidade, independência e autonomia, entre outros, que não fazem 

habitualmente parte dos conceitos ensinados durante a formação profissional, é 

fundamental para a prática e para a proposição de condutas adequadas (MOTTA , 

2004). 

O conhecimento gerontogeriátrico vem sendo adquirido, às vezes, pelo 

profissional, de uma maneira informal, por meio de congressos, simpósios, eventos 

de curta duração e minicursos promovidos por sociedades científicas e institutos. 

Mas, formalmente são os cursos de graduação e extensão e as especializações os 

responsáveis pela capacitação dos profissionais que prestam serviços aos idosos 

(SÁ, 2002; FREITAS et al., 2002). Essa escassez de conhecimento gerontogeriátrico 

dos profissionais da saúde, a ausência de sintonia da maioria das Instituições de 

Ensino Superior (IES) brasileiras com o atual processo de transição demográfica, a 
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carência de conteúdo gerontogeriátrico nos currículos e a falta de campos 

específicos para a prática, além da inexperiência do corpo docente, são algumas 

das limitações presentes nos cursos de graduação da área da saúde (Cabrera et al., 

2000, apud DIOGO, 2004); (CAMACHO, 2002). 

De certo que a educação dos profissionais de saúde deve ser entendida como 

processo permanente, deve se iniciar durante a graduação e se manter na vida 

profissional, mediante o estabelecimento de relações de parceria entre as 

Instituições de Educação Superior (IES), os serviços de saúde, a comunidade, as 

entidades e outros setores da sociedade civil. A formação do profissional em saúde, 

respeitando as diretrizes nacionais aprovadas pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), deve estar atenta ao acelerado ritmo de evolução do conhecimento, às 

mudanças no processo de trabalho em saúde e às transformações nos aspectos 

demográficos e epidemiológicos, tendo como perspectiva o equilíbrio entre 

excelência técnica e relevância social (BRASIL, 2005). 

Com o crescimento da população de idosos e as mudanças nos processos de 

trabalho em saúde no Brasil, os profissionais da saúde que trabalham com esta 

população, principalmente o fisioterapeuta, devem ter conhecimento de todos os 

documentos legais1 que estão respaldados nos preceitos do SUS, para que o 

profissional repense a sua prática no âmbito da atenção básica. E também é 

importante introduzir, nas práticas curriculares2 do Curso de Fisioterapia, a 

abordagem do processo de envelhecimento humano e saúde do idoso, a fim de 

possibilitar a reflexão de professores e alunos envolvidos, para que estes comecem 

a repensar a sua prática para o processo de envelhecimento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Documentos Legais: são os documentos oficiais da Política Nacional do Idoso, Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa e Estatuto do Idoso. 
2 Práticas Curriculares: qualquer forma de execução do currículo (CUTOLO, 2001). 
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CAPÍTULO 1 
SAÚDE DO IDOSO 
 

Neste capítulo, fazemos uma revisão da literatura sobre o idoso, situando os 

dados demográficos, a definição de idoso, gerontogeriatria, o processo 

saúde/doença, o idoso e a atenção primária, a atenção integral à saúde do idoso, a 

PNI, a PNSPI, o Estatuto do Idoso e as políticas públicas do idoso. 

 

 

1.1 A situação do idoso 
 
Em relação aos aspectos demográficos do envelhecimento, os dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2002) indicam que, nos últimos 

50 anos, há um processo de envelhecimento populacional significativo. O Brasil tem 

cerca de 179 milhões de habitantes, sendo que 9,5% da população têm mais de 60 

anos (DATASUS-IDB, 2004). A população idosa no Brasil somou 19 milhões de 

pessoas em 2006, ou seja, 10,2% da população total, segundo o IBGE (2007). Em 

1900, a população com 60 anos ou mais era de 3,3%, em 1940, esse índice passava 

de 4,1%, em 1980, era de 5,4% e em 1997, de 8,6%. A estimativa é de que, em 

2025, o país tenha cerca de 32 milhões de habitantes com idade acima de 60 anos e 

que 8,1% desta população tenham entre 60 e 69 anos e 5,7% estejam com 70 anos 

ou mais. No ano de 2000, eram 1 milhão e 800 mil pessoas com 80 anos ou mais de 

idade. Em 2050, poderão ser 13,7 milhões de pessoas na mesma faixa etária. Ainda 

no ano de 2000, para cada grupo de cem crianças de 0 a 14 anos, havia 18,3 idosos 

de 65 anos ou mais, e a estimativa é de que, em 2050, a relação seja de 100 

crianças para 105,6 idosos (IBGE, 2004). 

O índice de expectativa de vida após os 60 anos vem aumentado 

progressivamente, caracterizando o envelhecimento populacional no Brasil. No ano 

de 1997, era de 15,74 anos para homens e 19,05 para mulheres, em 2003 era, em 

média, de 16,21 anos para os homens e 19,78 anos para as mulheres. O índice de 

envelhecimento, que representa o número de idosos para cada cem indivíduos 

jovens, também explicita este processo, sendo, em 1997, de 28,1%, em 1999, de 

30,7%, e em 2001, de 35,4% (DATASUS-IDB, 2004). 



 26

A cada ano que passa, aumentam as evidências que comprovam uma 

proporção cada vez maior de pessoas que vivem até os 65 anos ou mais. E o 

declínio da mortalidade nessa faixa etária contribui para o aumento da expectativa 

de vida entre os idosos, principalmente entre as mulheres (CALKINS et al., 1997). 

Segundo Lima-Costa, Barreto e Giatti (2003) e WHO (1998), a perspectiva é 

de que, no Brasil, esta população aumente significativamente, ocupando então a 6ª 

posição mundial, cuja faixa central está entre 80 ou mais anos de idade. Isso requer 

a existência de um sistema de saúde melhor estruturado para atender a essa 

demanda crescente, bem como medidas urgentes por parte do governo e da 

sociedade em geral. 

Os indicadores de saúde do idoso mostram que a mortalidade e a morbidade 

aumentam com a idade, as quais são ocasionadas, predominantemente, pelas 

doenças crônico-degenerativas. Segundo os estudos, 88,86% dos gastos em saúde 

são com idosos de 60 anos ou mais, enquanto os gastos com a faixa etária de 0 a 

14 anos correspondem apenas a 18,48%. Isso significa que o envelhecimento 

requer mais gasto em saúde, agravando o desafio da eqüidade (MOTTA, 2005; 

MOTTA; AGUIAR, 2007; DATASUS, 2002). 

Portanto, o aumento da população idosa implica um maior número de 

problemas de longa duração, exigindo intervenções custosas e envolvendo 

tecnologias complexas para um cuidado adequado (VERAS, 1994; VERAS 2001). A 

avaliação do idoso deve ser multidimensional, levando-se em conta o bem-estar 

biopsicossocial e a necessidade de ações integradas da equipe multidisciplinar.  

As mudanças significativas da pirâmide populacional começam a acarretar 

uma série de previsíveis conseqüências sociais, culturais e epidemiológicas, as 

quais o Brasil ainda não está preparado para enfrentar. A infra-estrutura necessária 

para responder às demandas deste grupo etário, em termos de instalações, 

programas específicos e mesmo de profissionais de saúde adequados quantitativa e 

qualitativamente, ainda é precária. 

Os indivíduos que conseguem sobreviver às idades mais avançadas são 

identificados como tendo melhores condições de saúde e melhor qualidade de vida. 

Os avanços tecnológicos ocorridos na área da saúde contribuíram muito para a 

longevidade. Contudo, para sanar lacunas ainda existentes em relação à saúde do 

idoso e nas condições de vida deste, são necessárias mais ações, políticas e 

programas  que enfoquem a necessidade deste grupo etário.  
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1.2 A definição de idoso 
 
 

Para a Organização das Nações Unidas (ONU) (1982), o ser idoso difere dos 

países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Nos países 

desenvolvidos, são considerados idosos os seres humanos com 65 anos ou mais, 

enquanto nos países em desenvolvimento são idosos aqueles com 60 anos ou mais. 

O critério cronológico é também adotado nos trabalhos científicos, devido à 

dificuldade de definir a idade biológica. Este fato tem como uma das causas 

determinantes as visões contraditórias sobre o início do processo de 

envelhecimento.  

Para Papaléo Neto (2002), o envelhecimento tem início logo após a 

concepção. Já Jeckel Neto (2001) comenta que, do ponto de visto genético, a 

modificação do fenótipo de cada indivíduo com o passar do tempo, em processo pré-

estabelecido de modificações de acordo com a idade ou como resultado de 

mudanças devidas ao ambiente, explicaria a grande variabilidade entre as pessoas, 

já que o ambiente não é constante, e as modificações ocorrem ao acaso. 

É importante assinalar que o conceito de idade funcional possui estreita 

relação com a idade biológica e que a idade funcional pode ser definida como o grau 

de conservação do nível de capacidade adaptativa em comparação com a idade 

cronológica. O envelhecimento funcional precede o cronológico, fato este que é mais 

evidente nas populações carentes (VERAS,1996; SANTOS, 2004). 

A manutenção e/ou a restauração da autonomia e da independência são 

importantes indicativos de saúde. Com o avançar da idade ocorre um aumento das 

dificuldades na realização das atividades cotidianas para o indivíduo, as quais são 

repercutidas no convívio com seus familiares e demais pessoas com as quais se 

relaciona. A avaliação funcional busca verificar, de forma sistematizada, em que 

nível as doenças ou agravos impedem o desempenho, de forma autônoma e 

independente, das atividades cotidianas ou atividades de vida diária (AVD), 

permitindo o desenvolvimento de um planejamento assistencial mais adequado.  

Sendo assim, é necessária uma uniformização, com base cronológica, do ser 

humano idoso brasileiro, a ser utilizada, principalmente, na formulação de políticas 

públicas e na demarcação de grupos populacionais. Por meio desta, é possível 

identificar beneficiários para focalizar recursos e conceder direito a esta população. 
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Portanto, o conceito de idoso envolve mais do que a simples determinação de 

“idades-limites” biológicas e apresenta, pelo menos, três limitações. A primeira diz 

respeito à heterogeneidade entre indivíduos no espaço, entre grupos sociais, etnia e 

tempo. A segunda está associada à suposição de que características biológicas 

existem de forma independente de características culturais, e a terceira é a 

finalidade social do conceito de idoso (SANTOS, 2004; CAMARANO, 1999). 

 

 
1.3 Gerontogeriatria 
 
 

O processo de envelhecimento e sua conseqüência natural, a velhice, é uma 

das preocupações da humanidade desde o início da civilização. O conceito do termo 

velhice do século XIX, na França, caracterizava as pessoas que não podiam 

assegurar seu futuro financeiro, designando, mais precisamente, como velho, 

"vieux", ou velhote, "vieillard", os indivíduos que não tinham status social, enquanto 

idoso traduzia-se "personne âgée", ou seja, aqueles que viviam socialmente bem. Já 

no século XVIII, a palavra velhice não possuía conotação pejorativa e foi empregada 

para designar aqueles que dispunham de bom poder aquisitivo e cuja imagem se 

associava ao "bom pai" ou "bom cidadão". A velhice, naquele tempo, somente existia 

para aqueles que estavam situados na camada mais rica da sociedade e vendiam 

sua força de trabalho (FREITAS et al., 2002a).  

O século XX marcou definitivamente a importância do estudo da velhice, fruto 

da natural tendência de crescimento do interesse em pesquisar e estudar o processo 

do envelhecimento. Graças aos conhecimentos adquiridos por meio de estudos que 

se desenvolveram desde Elie Metchnikoff, em 1903, e Nasher, em 1909. 

Metchnikoff, sucessor de Pasteur, defendeu a idéia da criação de uma nova 

especialidade, a gerontologia, denominação obtida a partir das expressões gero 

(velhice) e logia (estudo). O autor previa que esta área de estudo seria um dos 

ramos mais importantes da ciência, em virtude das modificações que ocorrem no 

curso do último período da vida humana. Ele propunha um campo de investigação 

dedicado ao estudo do envelhecimento, da velhice e dos idosos e pensava que, 

algum dia, uma velhice fisiológica normal poderia ser alcançada pelos homens 

(ARCHENBAUM, 1995; PAPALÉO NETTO, 2002). 
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Apesar de os conhecimentos a respeito da fisiologia do envelhecimento não 

terem sofrido grandes mudanças conceituais, houve interesse em criar uma nova 

especialidade na medicina, que visava tratar das doenças dos idosos e da própria 

velhice. Em 1909, esta especialidade passou a ser denominada geriatria ou o estudo 

clínico da velhice, como propôs Ignatz L. Nascher, médico vienense radicado nos 

Estados Unidos. Ele estimulou pesquisas sociais e biológicas sobre o 

envelhecimento e, além de ser considerado o pai da geriatria, fundou  a Sociedade 

de Geriatria, em Nova Iorque, em 1912 (PAPALÉO NETTO, 2002). 

Outro autor que também se destacou no primeiro quarto do século XX foi o 

psicólogo G. Stanley Hall, que publicou, em 1922, o Senescence: The Last Half of 

Life. Segundo Lopes (2000), procurou comprovar que as pessoas idosas tinham 

recursos até então não apreciados, contradizendo a crença de que a velhice é 

simplesmente o reverso da adolescência. 

Esses autores tiveram uma visão otimista das possibilidades que as 

pesquisas sobre o estudo do envelhecimento poderiam proporcionar e, além disso, 

uma concepção menos pessimista sobre a evolução da decadência e da 

degeneração do ser humano com o avançar dos anos. Ainda Metchnikoff e Nasher 

enfrentaram dificuldades em disseminar suas idéias entre os médicos. Nascher 

precisou assumir o desafio de divulgar suas posições sobre os aspectos biomédicos 

da velhice e, ao mesmo tempo, não se comprometer com os problemas relativos às 

ciências sociais, que também julgava importantes para o estudo do envelhecimento 

(PAPALÉO NETTO, 2002). 

Na década de 30, com o aparecimento do trabalho de Marjory Warren, 

médica inglesa considerada mãe da geriatria, houve o delinear dos primórdios da 

avaliação multidimensional e da importância da interdisciplinaridade, demonstrando 

os benefícios da reabilitação (PAPALÉO NETTO, 2002). 

No início das décadas de 50 e de 70, o estudo de Warren foi proveitoso 

quanto à formação de grupos de pesquisa longitudinal sobre a vida adulta e a 

velhice (PAPALÉO NETTO, 2002). Nos anos 80 e 90, abriram-se novas áreas de 

interesse geradas pelas necessidades sociais associadas ao envelhecimento 

populacional e à longevidade, como o apoio a familiares que cuidam de idosos 

dependentes, os custos dos sistemas de saúde e previdenciário, a necessidade de 

formação de recursos humanos e a necessidade de ofertas educacionais e 

ocupacionais para idosos (NERI, 2001). 
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O aumento acentuado do número de idosos trouxe conseqüências para a 

sociedade e para os indivíduos que compõem esse segmento etário. Era necessário 

buscar os determinantes das condições de saúde e de vida dos idosos e conhecer 

as múltiplas facetas da velhice e do processo de envelhecimento. Ver esses 

fenômenos apenas pelo prisma biofisiológico é desconhecer a importância dos 

problemas ambientais, psicológicos, sociais, culturais e econômicos que pesam 

sobre eles. É relevante ter uma visão global do envelhecimento como processo e do 

idoso como ser humano. Hoje, todas as áreas do saber sobre a velhice se 

encontram em grande evolução (PAPALEÓ NETTO, 2002). 

Um dos aspectos que construiram a história da velhice no Brasil foi o rápido 

processo migratório e de urbanização, o que acarretou e acarreta problemas sociais 

ainda mais graves para os idosos e para toda a população; um outro aspecto 

relevante é o estudo da velhice relacionado ao sexo. Segundo Veras (1996), o 

aumento da expectativa de vida da mulher é mais significativo do que o do homem, o 

que pode ser atribuído a fatores biológicos e à diferença de exposição aos fatores de 

risco de mortalidade. No entanto, elas estão expostas por períodos mais longos a 

doenças crônico-degenerativas, à viuvez e à solidão. As mulheres idosas têm sido 

participativas em todas as atividades relacionadas às políticas de saúde do idoso, 

nos fóruns de gerontologia, conselhos municipais e estaduais de idosos e nos 

cursos da Universidade da Terceira Idade (NERI, 2001). 

Diante desse quadro social, relatado por Neri (2001) e Veras (1996), o 

aumento dos custos com o atendimento à saúde da pessoa idosa já é esperado. As 

projeções para este século justificam a preocupação dos países do primeiro mundo 

quanto à necessidade de ter que atender a uma demanda crescente de recursos. O 

quadro é mais dramático para o nosso país, que tem um ritmo de crescimento da 

população idosa muito mais intenso. Diante desses problemas, veio à tona a 

situação do velho, da velhice e do processo de envelhecimento no Brasil (PAPALEÓ 

NETTO, 2002). 

Os conhecimentos disponíveis a respeito desses assuntos resultam de vários 

estudos e pesquisas realizados em todo o país. Os fatores propulsores deste estudo 

foram o aumento do número de idosos no Brasil, o desafio dos múltiplos problemas 

médicos, psicossociais e econômicos gerados pela velhice, o interesse dos 

profissionais de saúde, dos pesquisadores e das Universidades no estudo de um 

processo que fornece um amplo campo de investigação científica na busca de 
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soluções dos problemas que afligem a população idosa e a disseminação dos 

conhecimentos sobre o fenômeno da velhice em todo o mundo (PAPALÈO NETTO, 

2002). 

Este último fator propulsor do estudo da velhice desencadeou o processo de 

internacionalização da gerontologia promovido pelos países desenvolvidos, com o 

apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Foi o estímulo que faltava para que despontasse o interesse da 

velhice no Brasil. Assim, em 1961, foi fundada a Sociedade Brasileira de Geriatria 

(SBG), que, em 1968, com a inclusão de outros profissionais não-médicos, passou a 

ser designada Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Esta 

entidade tem, hoje, em seu quadro, profissionais das mais diversas formações, que 

trabalham diretamente com o idoso ou que realizam pesquisas, como acadêmicos 

voltados somente para a investigação, cujo interesse é a questão relacionada às 

várias áreas do estudo do envelhecimento (LOPES, 2000). 

Durante décadas, a geriatria teve um peso maior, cronológica e 

quantitativamente, que as demais áreas que compõem a gerontologia, graças aos 

avanços no estudo dos aspectos diagnósticos e terapêuticos das pessoas que 

envelhecem. Para ter esse lugar de importância, a geriatria, como ciência, e os 

geriatras, como profissionais interessados na saúde do idoso, utilizaram como base 

de apoio conhecimentos e tecnologias de outros campos da medicina, criando-se a 

impressão de que eram áreas totalmente independentes (PAPALÉO NETTO, 2002). 

A caracterização da gerontologia e a definição de sua área de abrangência 

são fundamentais. Ao admitir que o fenômeno do envelhecimento é multifacetado e 

também multifatorial, a gerontologia tem como objetivo tratar dos aspectos 

biológicos, sociais, psíquicos e legais, entre outros, e promover pesquisas que 

possam esclarecer os fatores envolvidos na sua gênese (PAPALÈO NETTO, 2002). 

O mesmo autor define gerontologia como disciplina multi e interdisciplinar, 

cujo objetivo é o estudo das pessoas idosas, das características da velhice, do 

processo de envelhecimento e de seus determinantes biopsicossociais, capaz de 

fornecer uma atenção holística, integral à população idosa. Carvalho (1984) comenta 

que a gerontologia é responsável pelo atendimento global do paciente, e a geriatria 

ocupa-se do aspecto clínico do idoso, podendo ser considerada parte da 

gerontologia. 
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Veras e Lourenço (2006) definem a geriatria como o estudo clínico da velhice, 

que compreende a prevenção e o manejo das doenças do envelhecimento. É uma 

especialidade nas áreas da saúde, em termos biológicos. No entanto, o 

envelhecimento e o desenvolvimento são processos que coexistem ao longo do ciclo 

vital.  

A partir disso, podemos entender que o desafio maior da geriatria é prevenir, 

tratar e cuidar daqueles que possuem problemas típicos das pessoas de idade 

avançada, problemas como a imobilidade, a instabilidade, a incontinência, a 

insuficiência cerebral e a dependência funcional. Mas somente a geriatria não 

consegue atender os problemas comuns dos idosos, além dos relacionados à área 

biológica, ou seja, o processo de envelhecer, consoante aos demais aspectos. A 

gerontologia, preocupada em compreender esse processo dentro da perspectiva que 

vislumbra a pessoa na sua individualidade, passa a considerar dois enfoques, que 

aparecem como os mais difundidos nas pesquisas. Diante disso, entendemos que, 

para a compreensão global do idoso, é imprescindível a presença de profissionais 

que, em equipe, completem-se e implementem seus conhecimentos sobre o assunto 

(FREITAS et al., 2002b). 

 
 
1.4 O idoso e o processo saúde/doença 
 
 
 

A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada no ano de 1986, é 

considerada um marco na história da saúde no Brasil. Nessa conferência, houve 

uma valorização do movimento sanitarista que floresceu na década de 1970, e foram 

pactuados os principais pontos que resultaram no capítulo da Constituição Federal 

Brasileira. No seu artigo 196, a Constituição Federal Brasileira dispõe que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, cabendo a este a sua garantia por meio de 

políticas sociais e econômicas voltadas para a redução do risco de doenças e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). Esta também garantiu direitos 

aos idosos no capítulo da Seguridade Social. Na área da saúde, foram criadas as 

bases do SUS, cujos princípios incorporam a idéia de universalidade de cobertura e 

atendimento, uniformidade e equivalência de benefícios e serviços entre as 
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populações urbanas e rurais, a eqüidade de participação no custeio e integralidade 

na atenção à saúde, participação popular e controle social como formas de 

administração democrática.  

O conceito abrangente de saúde, definido na nova Constituição, deve nortear 

a mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo assistencial, centrado 

na doença e baseado no atendimento a quem procura, para um modelo de atenção 

integral à saúde, no qual haja a incorporação progressiva de ações de promoção e 

de proteção, ao lado daquelas propriamente ditas de recuperação e reabilitação. De 

acordo com Rebellato e Botomé (1999), o fazer do fisioterapeuta se esgotava na 

perspectiva de recuperar, reabilitar e minimizar o sofrimento. 

Souza (1999) reforça esse ponto de vista, dizendo que a idéia da assistência 

centrada na doença e na atenção individual e especializada dificulta a visão integral 

do indivíduo. O modelo assistencial caracteriza-se, no país, pela prática 

hospitalocêntrica. Assim, os profissionais de saúde acabam, na prática, como 

profissionais da doença e não da saúde, pois o sistema e o modelo os obrigam a 

dedicar seu tempo muito mais a cuidar da doença do que à promoção da saúde. 

Para Minayo (1994), a saúde e a doença são fenômenos clínicos e 

sociológicos vividos culturalmente, e, incluindo os dados operacionalizáveis com o 

conhecimento técnico, qualquer ação de tratamento, prevenção e planejamento 

deveria atentar para os valores, atitudes e crenças dos grupos aos quais se dirige. É 

preciso aceitar que ampliar as bases conceituais não implica a perda da 

cientificidade, pelo contrário, elas se aproximam cada vez mais dos contornos reais 

de seus fenômenos. A atuação voltada para a comunidade, o conhecimento da 

realidade local, o adoecimento e a cura no meio popular, a disposição para 

aprender, enfim, a relação educativa com a população deve ser prioridade e o 

caminho para se reorientar enquanto profissional. 

De acordo com Costa et al. (2003), para ter saúde, entre outras coisas, são 

importantes o lazer e a participação comunitária, fazendo do conceito de promoção 

da saúde um marco para as políticas voltadas para este campo. A proposta 

educativa de criar espaço para a troca de saberes a respeito da saúde e 

experiências de vida deve ser analisada e viabilizada por meio de três campos da 

promoção da saúde: o desenvolvimento de habilidades, ambientes favoráveis à 

saúde e participação comunitária. 
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O conceito de saúde no idoso é abrangente e não se restringe à presença ou 

ausência de doença ou agravo, ela é estimada pelo nível de independência e 

autonomia. A autonomia pode ser definida como o autogoverno e se expressa na 

liberdade para agir e para tomar decisões. Já a independência significa ser capaz de 

realizar as atividades sem ajuda de outra pessoa (BRASIL, 2006a). Ou seja, para 

que o idoso possa viver com independência, ele precisa manter a sua capacidade 

funcional e esta surge como um novo paradigma de saúde necessário para manter 

suas atividades básicas e instrumentais, ou seja: tomar banho, vestir-se, realizar a 

higiene pessoal, transferir-se, alimentar-se, manter a continência, preparar refeições, 

controlar as finanças, tomar remédios, arrumar a casa, fazer compras, usar 

transporte coletivo, usar o telefone e caminhar uma certa distância (RAMOS, 2003; 

SOUZA; IGLESIAS, 2002). 

 A capacidade funcional, especialmente a dimensão motora, é um dos 

importantes marcadores de um envelhecimento bem-sucedido e da qualidade de 

vida dos idosos. A perda dessa capacidade está associada à predição de fragilidade, 

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

mobilidade, trazendo complicações ao longo do tempo e gerando cuidados de longa 

permanência e alto custo (CORDEIRO; DIAS; DIAS, 2002). 

Portanto, para que os cuidados com o idoso se desenvolvam de forma 

adequada, alguns critérios necessitam ser considerados, tais como: a manutenção 

do bem-estar e da autonomia no ambiente domiciliar onde tais cuidados centram-se 

no idoso, nas suas necessidades, de sua família e de sua comunidade e não em sua 

doença; o desenvolvimento de um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar 

procurando partilhar responsabilidades e defendendo os direitos dos idosos, da 

família, da comunidade; e a ampliação dos conhecimentos profissionais para além 

da área gerontogeriátrica, considerando as inter-relações, pois o idoso exige cuidado 

direcionado a ações complexas e interdisciplinares.  

A promoção da saúde tenta resgatar um dos principais objetivos da saúde 

coletiva, tendo como meta a atuação sobre os determinantes das doenças. Há uma 

diferença conceitual em relação à prevenção e promoção. A prevenção tem um 

caráter de intervenção diante de alguns agravos que podem acometer indivíduos ou 

coletividades, utilizando determinadas tecnologias para evitar que tal condição 

mórbida diminua sua probabilidade de ocorrência ou ocorra de forma menos grave 

nos indivíduos ou nas coletividades (ALMEIDA FILHO, 2002; BRASIL, 1990). 
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O termo prevenir tem a base de ação no conhecimento epidemiológico 

moderno e o seu objetivo é o controle da transmissão de doenças infecciosas e a 

redução do risco de doenças degenerativas ou outros agravos específicos. A 

diferença encontrada entre a prevenção e a promoção está no olhar sobre o 

conceito de saúde (ALMEIDA FILHO, 2002; BRASIL, 1990; FREITAS, 2003). Na 

prevenção, a saúde é vista simplesmente como ausência de doenças, enquanto na 

promoção é encarada como um conceito positivo e multidimensional, resultando em 

um modelo participativo (FREITAS, 2003). Além disso, Czeresnia (2003) observa 

que a compreensão adequada do que diferencia promoção de prevenção é a 

consciência de que a incerteza do conhecimento científico não é simples limitação 

técnica passível de sucessivas superações; buscar a saúde é questão não somente 

de sobrevivência, mas de qualificação da existência. 

A promoção à saúde é definida pela carta de Ottawa (1986) como um 

processo que consiste em proporcionar às pessoas os meios necessários para 

melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma. Outra definição, 

aprovada pelos Ministros da Saúde dos países membros da Organização Mundial da 

Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em 1990, estabelece 

que a promoção da saúde seja concebida, cada vez mais, como a soma das ações 

da população, dos serviços de saúde, das autoridades sanitárias e de outros setores 

sociais e produtivos voltados para o desenvolvimento de melhores condições de 

saúde individual e coletiva. O documento afirma, claramente, que a promoção da 

saúde transcende a idéia de formas de vida saudáveis para incluir as condições e os 

requisitos para a saúde, assim definidos: paz, moradia, educação, alimentação, 

renda, um ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e eqüidade. 

Esse amplo quadro de reorientação destaca o componente da ação comunitária 

pelos cidadãos (WHO, 1980). 

Dentro da promoção à saúde, a população, no uso de seus conhecimentos 

sobre saúde, deve eleger práticas saudáveis, de autocuidado e obtenção do controle 

sobre sua própria saúde e sobre o seu ambiente e a ação comunitária pelos 

cidadãos, no nível local.  

Não resta dúvida de que o autocuidado é considerado um comportamento 

autônomo mesmo na presença de algum grau de dependência. Sua adoção como 

estratégia de cuidado na velhice harmoniza-se com as atividades propostas para a 

efetivação da promoção da saúde em termos de desenvolvimento de atitudes 
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pessoais e da aquisição de habilidades e conhecimentos que permitam adotar 

condutas favoráveis à saúde. É preciso reconhecer que a maioria dos idosos 

vivendo em comunidade não somente tem a capacidade física e cognitiva para 

aprender formas de autocuidado e praticá-las, como também são capazes de 

transmiti-las a outrem. Entretanto, os profissionais de saúde e mesmo os idosos 

questionam, algumas vezes, essa competência devido a concepções equivocadas e 

estereótipos que relacionam velhice com incapacidade e perda de interesse pela 

vida. O que faz de um idoso um paciente é a presença de incapacidades que 

impedem ações independentes (WHO, 1980). 

Rodrigues e Rauth (2002) atentam para o fato de que há pouca atenção dada 

aos idosos como grupo de necessidades específicas. Ainda relatam que as políticas 

de manutenção da saúde e qualidade de vida deveriam estar voltadas para as 

pessoas que se mantêm saudáveis e ativas até a idade avançada. Sendo assim, o 

importante seria a prevenção de doenças, para que, no envelhecimento, a pessoa 

possa saber fazer distinção do que é patológico e do que é próprio do processo de 

envelhecimento. 

Segundo os autores Sayeg e Mesquita (2002), os novos indicadores de 

saúde, tais como longevidade e manutenção da capacidade funcional, seja ela física 

ou mental, conseqüentes à redução da morbimortalidade, devem incorporar-se aos 

instrumentos de avaliação das políticas públicas, permitindo que os resultados 

representem ganhos nos níveis de saúde, principalmente em termos de 

independência funcional e anos potenciais de vida ativa. 

 
A promoção da saúde, em favor do envelhecimento, bem-sucedido, 

requer a ampliação e a renovação dos modelos de atenção, cuidado, 

prevenção, reabilitação e as diretrizes das ações coletivas, incluindo 

as alternativas que permitem a participação popular desde suas 

formulações, visando à defesa dos direitos sociais e da cidadania em 

favor do “viver melhor”, traduzindo como qualidade de vida (SAYEG; 

MESQUITA, 2002, p.1084). 

 

Com a participação de todos, teremos uma interferência na formulação e na 

decisão política, sendo todos peças fundamentais para gerar planos, programas e 

ações de eficácia para a população em favor do envelhecimento saudável. 
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1.4.1 O idoso e a atenção primária   
 
 

O idoso requer dos profissionais de atenção primária um enfoque que 

englobe a prevenção e a detecção precoce dos agravos à saúde. O atendimento a 

essa parcela da população já existe, de forma desordenada e fracionada, com 

abordagem centrada na doença. Para que isso se modifique, precisamos ter um 

olhar focado na manutenção da capacidade funcional e na autonomia da pessoa 

idosa, preferencialmente junto à família e à comunidade em que vive.  

Uma das formas de organizar as ações em saúde do idoso é a 

descentralização do atendimento, com o fortalecimento das ações em atenção 

primária, na qual pelo menos 85% dos problemas de saúde dessa população são 

solucionados. A utilização da rede de serviços existente e a criação dos núcleos 

regionais em atenção ao idoso podem estar localizadas nas microrregiões e em 

cada município, e também a criação dos Centros de referências3 em atenção ao 

idoso que podem estar localizados na macrorregião do Estado. 

A equipe básica que compõe os núcleos regionais é formada por médico e 

enfermeiro, capacitados por esses centros para o atendimento à população idosa. E 

a equipe ampliada deverá ser composta por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

psicólogo, nutricionista, farmacêutico e fonoaudiólogo, entre outros profissionais. A 

necessidade da participação de um ou mais membros da equipe ampliada 

dependerá da avaliação inicial realizada pela equipe básica, conforme demanda 

regional, integrando os programas implementados pelo Centro de referência e 

atuando como suporte técnico para os profissionais da rede de atenção primária à 

saúde. 

O ideal seria que o idoso fosse inicialmente atendido pela equipe de saúde da 

família ou Unidade Básica de Saúde (UBS), que estará capacitada para o 

atendimento da população de sua área de adscrição. Após o atendimento pela 

equipe e realização da propedêutica, o idoso poderá ser encaminhado para 

avaliação pelos profissionais do núcleo de referência. A avaliação multidimensional 

será aplicada em todos os idosos atendidos no núcleo de referência e Centro de 

                                                 
3 Centros de referência: criados pela Portaria n°702 (MS/abril de 2002), estes centros devem contar 
com uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar capacitada para a assistência ao idoso. 
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referência pela equipe multidisciplinar. Após o atendimento, será elaborado o plano 

de cuidados, remetido ao idoso e familiares (TELLES, 2006). 

O idoso deverá ser acolhido pela equipe de saúde da família ou pela Unidade 

Básica de Saúde (UBS), que deverá captar, acolher, desenvolver ações e fazer a 

avaliação global. Será estabelecido vínculo entre o serviço e o usuário para executá-

la e garantir a assistência integral e contínua ao idoso e aos membros da família 

vinculados à equipe ou unidade de saúde de forma humanizada, resolutiva, com 

qualidade e responsabilidade (TELLES, 2006). 

Na XII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, no ano de 

2003, no seu relatório final foi muito bem destacado que, para efetivar o direito à 

saúde, é necessário romper a espiral que caracteriza os processos de exclusão, 

engajando-se no projeto de gerar condições e oportunidades de desenvolvimento 

social, compreendido como a apropriação mais equânime das riquezas geradas pela 

sociedade. O texto do relatório final destaca, expressamente, que este quadro exige 

um esforço ampliado de todos os setores da sociedade em busca de uma atenção à 

saúde que, além de oferecer uma maior cobertura, um dos reconhecidos avanços do 

SUS, assegure um tratamento com qualidade, humanizado, integral e contínuo 

(BRASIL, 2004). 

Na perspectiva de superar dificuldades, os gestores do SUS assumem o 

compromisso público da construção de um pacto pela saúde, que tenha como base 

os princípios constitucionais do SUS, com ênfase nas necessidades de saúde da 

população, e que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades 

articuladas e integradas sob a forma de três pactos: pacto pela vida, pacto em 

defesa do SUS e pacto de gestão do SUS (BRASIL, 2006c). 

O pacto de defesa do SUS é, talvez, uma das mais importantes: é o retorno 

às bases da reforma sanitária brasileira. Ou seja, não apenas o que o pacto chama 

de repolitizar a questão da saúde ou trazer de novo a discussão para o seio do 

conjunto de atores sociais que historicamente construiu esse sistema, mas também 

perceber que, ao voltarmos o olhar, perceberemos que ali estão os conceitos mais 

caros desse movimento, ou seja, questões como a intersetorialidade, a importância 

das políticas de emprego e renda, do desenvolvimento econômico, da habitação, do 

saneamento, do lazer, da cultura e do trabalho como espaços determinantes do 

acesso à saúde (BRASIL,  2006c). 
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O pacto pela vida significa uma ação prioritária no campo da saúde, que 

deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos 

compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados. A 

saúde do idoso é uma das prioridades do pacto pela vida, com o objetivo de 

implementar a PNSPI, buscando uma atenção integral ao idoso (BRASIL, 2006c). 

A atenção primária prevê a resolutividade das necessidades de saúde que 

extrapolam a esfera de intervenção curativa e reabilitadora individual, por meio da 

promoção da saúde, prevenção de doenças e educação continuada (PAIN; ALVES 

FILHO, 1998). 

 

 

1.4.2 Atenção integral à saúde dos idosos 
 

 

Em relação aos idosos, temos a PNSPI, que incorpora os preceitos do SUS 

em conformidade com o determinado pela Lei Orgânica da Saúde (LOS) (n° 

8080/90) e pela PNI, quando dispõe sobre a ação do setor saúde na atenção integral 

à população idosa. Dentro dos princípios da LOS, podemos destacar o da 

preservação da autonomia e da integridade física e moral da pessoa, a integralidade 

da assistência e a fixação de prioridades por intermédio da epidemiologia. Aos 

gestores do SUS, cabe a disponibilização dos meios e a viabilização dos propósitos 

da PNSI. 

O conceito de integralidade, um dos princípios do SUS, vem sendo objeto de 

reflexão. Camargo Júnior (2003) ressalta que a integralidade não é um conceito e, 

sim, um objetivo a alcançar, visando ao trabalho multiprofissional interdisciplinar e ao 

desenvolvimento de uma compreensão abrangente do processo saúde-doença. 

Mattos (2001) vai além e descreve os sentidos do princípio da integralidade, 

atributos das práticas dos profissionais de saúde, valores ligados ao que é 

considerado uma boa prática. 

O primeiro sentido da integralidade se refere a aspectos qualitativos das 

práticas dos profissionais de saúde, sendo valores ligados ao que se pode 

considerar uma boa prática, independentemente de ela se dar no âmbito do SUS. 

Este trabalha com conceitos de prevenção, buscando evitar o adoecimento, reduzir 

seus agravos e trabalhar a reabilitação, prevendo também evitar a repetição ou 
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perpetuação do evento causal de morbidade no qual a inclusão de ações, não 

apenas voltadas para as doenças presentes ou futuras, busca compreender o 

conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde, reforçando que a 

integralidade é uma ação de todos os profissionais de saúde.  

O segundo conjunto de sentidos da integralidade diz respeito aos atributos da 

organização dos serviços e das práticas, na qual a noção de integralidade 

pressupõe a organização do trabalho de uma equipe por meio do desenvolvimento 

de uma visão ampliada das necessidades da população atendida. A discussão de 

integralidade abarca o trabalho em equipe, porém, este, por si só, não avança nesta 

construção. É necessária a flexibilização da divisão do trabalho no qual os 

profissionais de saúde realizam intervenções, mas também executam ações 

comuns, nas quais estão integrados saberes provenientes de distintos campos 

(Peduzzi, 2001). Em um estudo empírico com equipes de saúde, realizado em vários 

cenários de prestação de serviço, Peduzzi (2001) analisa as concepções de equipe 

que informam o trabalho. A autora propõe a categoria de equipe “agrupamento”, a 

qual se orienta pela justaposição de ações, e de equipe “integração”, orientada para 

a articulação das ações. A atenção integral à saúde somente é possível quando o 

trabalho conjunto se articula na integração das ações, quebrando a fragmentação 

entre os saberes e as práticas. 

O terceiro conjunto trata das respostas governamentais aos problemas de 

saúde, representadas pelas políticas especiais voltadas para grupos populacionais 

específicos, como construir políticas voltadas à assistência do idoso. 

O envelhecimento ativo, a promoção à saúde, a proteção à saúde, a 

prevenção de doença, a manutenção e a melhoria da capacidade funcional são os 

grandes objetivos da atenção à saúde do idoso. Ao setor da saúde é dada a 

responsabilidade de prover o acesso dos idosos aos serviços e às ações voltadas à 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação. A fim de identificar quais os 

principais grupos de ações de promoção, de proteção e de recuperação da saúde a 

serem desenvolvidas prioritariamente, é necessário conhecer as principais 

características do perfil epidemiológico da população envelhecida, não apenas em 

termos de doenças mais freqüentes, como também em termos das condições 

socioeconômicas da comunidade, dos seus hábitos e estilos de vida e de suas 

necessidades de saúde, sentidas ou não sentidas, aí incluída, por extensão, a infra-

estrutura de serviços disponíveis. 
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As ações de promoção e proteção de saúde precisam ser estimuladas pelas 

empresas, associações comunitárias e indivíduos. Essas ações visam à minimização 

de fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo 

ocasionar-lhes certas incapacidades e doenças. A promoção e a proteção 

compreendem um elenco diversificado de ações de natureza eminentemente 

preventiva, que, em seu conjunto, constituem o campo de aplicação da Saúde 

Pública, ou seja, a proteção está relacionada ao diagnóstico e ao tratamento 

científico da comunidade (BRASIL, 1990). 

A proteção à saúde compreende ações específicas, de caráter defensivo, 

com a finalidade de proteger indivíduos ou grupos contra doenças ou agravos, 

podendo ser individual e coletiva. Esta se distingue da prevenção porque a 

especificidade da proteção encontra-se na natureza e magnitude das defesas e não 

na intensidade dos riscos (ALMEIDA FILHO, 2000; BRASIL, 1990). 

A noção de proteção da saúde fundamenta-se em um conceito estrutural de 

risco como possibilidade, enquanto que o modelo de prevenção baseia-se no 

conceito epidemiológico de risco como probabilidade. São exemplos de ações de 

proteção: vigilância epidemiológica, vacinações, saneamento básico, vigilância 

sanitária e exames médicos e odontológicos periódicos, entre outros. Por meio da 

vigilância epidemiológica são obtidas as informações para conhecer e acompanhar, 

a todo momento, o estado de saúde da comunidade e para desencadear 

oportunidades, as medidas dirigidas à prevenção e ao controle das doenças e 

agravos à saúde (ALMEIDA FILHO, 2000). 

A promoção vem sendo caracterizada pela constatação de determinantes 

gerais sobre as condições de saúde da população dirigidas às transformações dos 

comportamentos dos indivíduos, focando nos seus estilos de vida e localizando-os 

no seio das famílias e no ambiente das culturas da comunidade em que se 

encontram. Esta também está relacionada ao amplo espectro de fatores 

relacionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de 

alimentação e nutrição e de habitação e saneamento; boas condições de trabalho; 

oportunidades de educação ao longo de toda a vida; ambiente físico limpo; apoio 

social para famílias e indivíduos; estilo de vida responsável; e um espectro 

adequado de cuidados de saúde. As atividades estariam mais voltadas ao coletivo 

de indivíduos e ao ambiente, seja físico, social, político, econômico e cultural, por 
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meio de políticas públicas e de condições favoráveis ao desenvolvimento da saúde e 

do empoderamento dos indivíduos e das comunidades (BUSS, 2000).  

Todas as ações de promoção e proteção da saúde podem e devem ser 

exercidas também durante o atendimento nas unidades de saúde, ambulatoriais e 

hospitalares, com objetivos e técnicas adequados a esses locais. 

As ações de recuperação da saúde compreendem aquelas ações que 

envolvem o diagnóstico e o tratamento de doenças, acidentes e danos de toda 

natureza, a limitação da invalidez e a reabilitação. Essas ações são exercidas, 

fundamentalmente, pelos serviços públicos de saúde, ambulatoriais e hospitalares, 

e, de forma complementar, pelos serviços particulares, contratados ou conveniados, 

que integram a rede do SUS, nos níveis federal, estadual e municipal, e é nestes 

dois últimos, que deve estar concentrada a maior parte dessas atividades (ALMEIDA 

FILHO, 2000; BRASIL, 1990). 

Estas ações, na maior parte das vezes, podem e devem ser previstas e 

planejadas por meio de estudos epidemiológicos, definição de cobertura e 

concentração das ações ambulatoriais e hospitalares, aplicando-se parâmetros de 

atendimento. No caso da atenção a grupos de risco, a previsão e o planejamento 

destas ações tornam-se importantes se conjugadas às ações de promoção e 

proteção. Assim vistas, as ações de recuperação da saúde devem ser também 

geradas no diagnóstico e tratamento científico da comunidade, integrando-os às 

ações promotoras e protetoras (ALMEIDA FILHO, 2000; BRASIL, 1990). 

A reabilitação consiste na recuperação parcial ou total das capacidades 

perdidas no processo de doença e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente 

social e a sua atividade profissional. Com essa finalidade, são utilizados não apenas 

os serviços hospitalares, como também os comunitários, visando à reeducação e ao 

treinamento, ao reemprego do reabilitado ou à sua colocação seletiva, por meio de 

programas específicos, junto às indústrias e ao comércio, para que o mercado de 

trabalho o absorva (ALMEIDA FILHO, 2000; BRASIL, 1990). 

A realização de todas essas ações para a população idosa deve 

corresponder às suas necessidades básicas, e estas transparecerem tanto pela 

procura pelos serviços como pelos estudos epidemiológicos e sociais de cada 

região. 
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1.5 Políticas públicas para o idoso 
 
 

Nos últimos anos, o Brasil vem avançando para o estabelecimento da PNI e 

da PNSPI, que servem como base para ações em diversos setores e orientam a 

formação de recursos humanos para o processo de capacitação e adequação da 

informação existente. Apesar de iniciado o processo de implantação, é necessário 

um esforço intersetorial com a participação maior dos atores sociais na construção 

de uma sociedade mais adaptada a esta população (MOTTA, 2005).   

A PNI foi instituída pela Lei n° 8.842/94, regulamentada pelo Decreto 1948/96 

e estabeleceu direitos sociais, garantindo autonomia, integração e participação dos 

idosos na sociedade, como instrumento de direito próprio de cidadania, sendo 

considerado população idosa o conjunto de indivíduos com 60 anos ou mais. Esta lei 

estimula a articulação e integração institucional para a elaboração de um plano de 

ação governamental para a integração desta política por nove órgãos: Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS); Ministério da Educação e Cultura (MEC); 

da Justiça, Trabalho e Emprego; Saúde; Esporte; Turismo; Planejamento, 

Orçamento e Gestão; e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (BRASIL, 1994).     

Este plano determina e indica as principais competências, define ações, 

estratégias e mecanismos de negociação para garantir recursos financeiros entre as 

três esferas de governo para a implementação, o acompanhamento, o controle e a 

avaliação das ações. Suas diretrizes apontam para a integração, a participação 

social, a descentralização das ações político-administrativas, a divulgação de 

informações sobre a política, informações educativas, prioridade ao atendimento do 

idoso dado pela família e em órgãos prestadores de serviço, a capacitação e a 

reciclagem de recursos humanos em geriatria e gerontologia e o apoio a estudos e 

pesquisas sobre o envelhecimento (BRASIL, 1996b). 

A fim de alcançar essas diretrizes, o Ministério da Educação deve apoiar a 

criação dos Centros de referência nas universidades, viabilizar a criação de 

Universidades Abertas da Terceira Idade, desenvolver programas educativos para 

profissionais, idosos, família e comunidade, coordenar a criação de programas de 

pós-graduação em geriatria e gerontologia e apoiar pesquisas e estudos na área. 

Suas metas foram definidas visando ao levantamento sistemático das ações 

existentes, à adequação dos currículos, metodologias e materiais didáticos, ao 
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encaminhamento de propostas de inclusão obrigatória da geriatria como disciplina 

dos cursos da área de saúde e da gerontologia social nos cursos da área social, 

bem como à inclusão, nos currículos mínimos, de conteúdos voltados para o 

processo de envelhecimento nos diversos níveis de ensino (BRASIL, 1996b). 

Ao Ministério da Saúde cabe desenvolver formas de cooperação para o 

treinamento de equipes multiprofissionais nas áreas de gerência, planejamento, 

pesquisa e assistência, apoiar estudos epidemiológicos com vistas a um sistema de 

informação adequado a esta população, estruturar os Centros de referência, adotar 

e aplicar normas para as várias modalidades de serviços geriátricos e criar serviços 

de atendimento alternativos, como o atendimento domiciliar (BRASIL, 1996b). 

O Estatuto do Idoso, que dispõe sobre o Projeto de Lei n° 3561/1997, 

aprovado em setembro de 2003 (BRASIL, 2003), disposto no capítulo IV, o 

“DIREITO À SAÚDE DO IDOSO”, contempla este direito nos artigos 15° e 18° deste 

documento, colocado logo abaixo: 

 
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e 

igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, 

para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, 

incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos. Este trabalho será efetivado através de 

cadastramento da população, atendimento especializado, unidades 

de referência, atendimento domiciliar, quando necessário, e 

reabilitação (Cap. IV, art.15°, BRASIL, 2003, p.10.). 

 

No capítulo IV do artigo18° do Estatuto: 

 
As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o 

atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e 

a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores 

familiares e grupos de auto-ajuda (BRASIL, 2003, p. 11). 

 

Para a implementação do estatuto e das demais leis, existem dificuldades 

que vão desde a captação de recursos ao fortalecimento de um sistema de 

informação capaz de gerar dados reais e ao uso de ferramentas específicas para a 

análise desta população, passando pela capacitação de recursos humanos visando 
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a uma construção de políticas cada vez mais efetivas. Também é importante 

ressaltar que, apesar do processo de envelhecimento ser muito mais discutido 

atualmente, ainda não está totalmente claro para a sociedade e para as instituições 

as mudanças a ele vinculadas e a sua importância coletiva. É possível observar que, 

do ponto de vista da normatização legal, o envelhecimento é protegido no Brasil, 

havendo diretrizes a serem seguidas e implementadas.  

A PNSPI fundamenta a ação do setor saúde na atenção integral à população 

em processo de envelhecimento. Seu propósito é promover o envelhecimento 

saudável, manter a capacidade funcional e reabilitar, quando há um 

comprometimento desta, dar assistência às necessidades de saúde do idoso, 

capacitar recursos humanos especializados e apoiar o desenvolvimento de cuidados 

informais, estudos e pesquisas (BRASIL, 2006c). 

A promoção da saúde do idoso, um dos propósitos da PNSPI, possibilita, ao 

máximo, a expectativa de vida ativa deste na comunidade, junto à sua família, e com 

altos níveis de função e autonomia, política esta que é o detalhamento da PNI. Os 

profissionais de saúde devem trabalhar com o conceito de autonomia e altos níveis 

de função, com qualidade de vida, e não com coeficientes de mortalidade. Afinal, a 

saúde precisa ser compreendida na sua essência, não apenas como ausência de 

doenças, mas também como um espectro de ações. Pensar saúde enquanto 

promoção e qualidade de vida pressupõe pensar não somente na resolução ou no 

encaminhamento da recuperação da saúde, quando ela já foi comprometida pela 

doença, mas, sobretudo, pensar em atividades de integração, de intersetorialidade 

com outros Ministérios e com outras políticas públicas (BRASIL, 2006c). 

Esta política saudável reconhece os altos custos envolvidos no tratamento do 

idoso pelo SUS, e esta foi uma das justificativas para a elaboração de um 

documento que enfatiza a necessidade de treinamento de recursos humanos para o 

setor de saúde, assim como a necessidade de aumentar a pesquisa voltada para 

essa faixa etária. Sua grande preocupação está em dois eixos: exames de 

prevenção em idosos e o atendimento para essa população (BRASIL, 2006c). E tem 

o grande desafio de organizar as ações de saúde voltadas para a população idosa, 

enfrentando a carência de conteúdos específicos sobre envelhecimento na formação 

dos profissionais de saúde. Os profissionais que atuam na rede de saúde não 

tiveram, ao longo de sua formação acadêmica, a oportunidade de estudar as 

implicações do envelhecimento humano para a saúde. No entanto, os que estão se 
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formando na atualidade, em sua grande maioria, tiveram esse contato de maneira 

ainda muito tímida. Essa constatação implica, de imediato, um esforço sistemático e 

permanente de capacitação dos profissionais de saúde para lidar adequadamente 

com os problemas mais comuns no processo de envelhecimento (TELLES, 2006). 

Neste sentido, é importante ressaltar que tal processo não significa fazer de 

todo profissional de saúde um especialista em gerontogeriatria. Até porque esta 

especialidade é numericamente restrita e custosa e situa-se predominantemente na 

Região Sudeste. A caracterização deste profissional em gerontogeriatria é uma 

importante atribuição para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

(SBGG), visando a uma melhor inserção deste profissional no sistema de saúde, 

estando disponíveis para atender aqueles casos de maior complexidade, tais como 

pessoas idosas com múltiplas morbidades associadas ou, ainda, aquelas pessoas 

com grau importante de fragilidade (TELLES, 2006; MOTTA; AGUIAR, 2007). 

Portanto, o investimento maior para que as diretrizes da PNSPI sejam 

implementadas na capacitação dos profissionais de saúde deve priorizar aqueles 

que atuam na rede de atenção básica. O objetivo, em princípio, dos processos de 

capacitação na atenção básica deve ser o de instrumentalizar os profissionais para a 

detecção de doenças, de agravos e de situações de risco, estabelecendo medidas 

de cuidado, prevenção e promoção da saúde a partir de intervenções individuais e 

coletivas (TELLES, 2006). 

O modelo de atenção à saúde da população idosa deve estar, 

necessariamente, ancorado nos princípios e nas diretrizes preconizados pelo SUS. 

Isso implica entender o modelo de atenção referenciado na promoção, na 

prevenção/vigilância, na reabilitação e na assistência, dimensões interdependentes 

e integradas do trabalho em saúde. Nesse sentido, o desafio é organizar uma linha 

de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e reabilitação) que 

perpasse todos os níveis de atenção, promovendo, dessa forma, a atenção por 

intermédio de uma equipe multiprofissional, com atuação interdisciplinar (TELLES, 

2006). 

Sendo assim, podemos dizer que uma das diretrizes das políticas do idoso é 

a promoção do envelhecimento saudável. O fisioterapeuta deve, dessa forma, 

pensar na promoção do envelhecimento saudável antes deste acontecer. 
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CAPÍTULO 2 

A FISIOTERAPIA E A SAÚDE DO IDOSO 
 

 

 
2.1 Aspectos históricos e conceituais da Fisioterapia 

 

 

Ceccato et al.(1992) ressaltam que a Fisioterapia é uma ciência antiga, 

baseando-se no passado, no qual desde os tempos do Império Romano utilizavam-

se condutas fisioterapêuticas profiláticas como terapias relaxantes e 

descongestionantes. No Renascimento, surgiram as palavras manutenção e 

prevenção, tendo por base a preocupação em preservar as condições normais da 

saúde do indivíduo. Com o surgimento da Revolução Industrial, nos séculos XIX e 

XX, manteve-se, ainda, de forma significativa, a preocupação com a doença 

instalada.  

A Fisioterapia enquanto área profissional se destacou em decorrência das 

“grandes guerras mundiais, nas quais o número de pessoas fisicamente lesadas 

cresceu, precisando de tratamento para reabilitar-se readquirindo condições para 

retornar a suas atividades do dia-a-dia” (REBELATTO; BOTOMÉ, 1999, p.43).  Em 

1929, no Brasil, o médico Waldo Rollim de Moraes colocou em funcionamento o 

serviço de Fisioterapia do Instituto do Radium Arnaldo Vieira de Carvalho, na Santa 

Casa de Misericórdia, em São Paulo, e, nessa época, era considerada uma 

profissão de nível técnico. Por mais de 40 anos, de 1929 até 1969, a profissão de 

fisioterapeuta foi exercida sem regulamentação. A procura por essa área de 

formação aumentou na década de 60, devido ao alto índice de indivíduos portadores 

de seqüelas de poliomielite e do grande número de pessoas lesionadas em 

acidentes de trabalho (SANCHEZ, 1984; REBELATTO; BOTOMÉ, 1999). 

Para Rebelatto e Botomé (1999), o próprio nome da profissão, ao utilizar a 

palavra terapia, enfatiza as atividades curativas, visando à recuperação e à 

reabilitação. Em dezembro de 1963, por meio do Parecer nº 388, o Conselho 

Federal de Educação (CEF) definiu a ocupação do fisioterapeuta e estabeleceu o 

primeiro currículo mínimo do Curso Superior de Fisioterapia, baseado no modelo da 

Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, denominando-o técnico de Fisioterapia, o 
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qual era formado em cursos de 2 anos. “Em 1964, foi homologado, pela Portaria 

Ministerial nº 511/64, o currículo mínimo para a formação do técnico em Fisioterapia, 

estabelecendo uma duração de 3 anos”, com uma carga horária mínima de 2.160 

horas. Os profissionais eram considerados auxiliares médicos, que desempenhavam 

tarefas de caráter terapêutico, técnicas, aprendizagens e exercícios recomendados 

pelo médico e sob sua responsabilidade. (REBELATTO; BOTOMÉ, 1999, p.82). 

Mas a sua regulamentação como profissão de nível superior somente ocorreu 

em 13 de outubro de 1969, por meio do Decreto-Lei nº 938/69, que estabelece em 

seu Artigo 3º que é atividade exclusiva do fisioterapeuta executar métodos e 

técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 

capacidade física do paciente, podendo, ainda, dentro de seu campo de atividade, 

conforme prevê o Artigo 5º:  

 
I- Dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou 

particulares, ou assessorá-los tecnicamente; II- Exercer o magistério 

nas disciplinas de formação básica, ou profissional, de nível superior 

ou médio; III- Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos 

técnicos e práticos (REBELATTO; BOTOMÉ,1999, p.54). 

 

Para Ceccato et al. (1992), mais tarde, com a Lei n° 6312, de 1975, foram 

criados os Conselhos Federais e Regionais de Fisioterapia, por meio de seu artigo 

13, que citam os locais onde o fisioterapeuta poderá exercer suas funções, tais 

como: estabelecimentos hospitalares, clínicas, ambulatórios, creches, centros de 

reabilitação e asilos. Surge, então, além da forma curativa e reabilitadora, a da 

recuperação, baseada na política de assistência à saúde vigente no país.  

No entanto, é somente em fevereiro de 1983, por meio da Resolução nº 4, 

que o Conselho Federal de Educação fixou os currículos mínimos para a formação 

desse profissional em 4 anos letivos, estabelecendo o mínimo de 3.240 horas para o 

Curso de Fisioterapia e definindo o fisioterapeuta como parte da equipe de 

profissionais da área da saúde (BRASIL, 1983). Tal Resolução foi extinta pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96. A Resolução nº 4, de 19 de fevereiro 

de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 4 de março de 2002, institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia, a serem 

observadas na organização curricular pelas Instituições de Ensino Superior do país 

(BRASIL, 2002).  
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Criada, inicialmente, para atuar em reabilitação, a área profissional da 

Fisioterapia vem experimentando um aumento progressivo no seu campo de 

atuação. Parte dessa ampliação está vinculada ao processo irreversível de 

transformação na forma de atuar dos profissionais do setor da saúde no Brasil, fruto 

das conquistas constitucionais impressas pela luta do movimento da reforma 

sanitária brasileira. Diante dessas transformações, novas necessidades e novos 

valores foram criados. Desse modo, a formação profissional do fisioterapeuta deve 

atender a um modelo de atenção integral à saúde, capaz de atuar em todos os 

níveis de atenção. Além disso, deve estar vinculada à realidade das condições de 

vida e de saúde da população (BRASIL, 2002).  

Houve, também, uma modificação na definição da profissão, já que segundo 

Agustine (2000), a Fisioterapia deve estar incluída também na atenção primária e, 

por ser uma profissão da área de saúde, seu principal propósito é a promoção da 

saúde e da função, por meio da aplicação de princípios científicos de evitar, 

identificar, avaliar, corrigir ou aliviar a disfunção aguda ou prolongada dos 

movimentos. Nesse sentido, apesar de experimentar um crescimento vertiginoso nas 

várias possibilidades de inserção no mercado de trabalho, a Fisioterapia ainda é 

considerada um campo novo de atuação na área da saúde, por vezes elitizado e de 

difícil acesso para a população. Já é fato que o fisioterapeuta não atua mais 

exclusivamente na reabilitação física, pois deve ser um profissional capaz de atuar 

num conceito ampliado de saúde. Além disso, a saúde pública surge como 

importante área de atuação, até então distante da realidade das ações desse 

profissional (BRASIL, 2002).    

Assim, ao atuar no campo da saúde com ações de promoção, prevenção, 

proteção e reabilitação, o fisioterapeuta possui um amplo mercado de trabalho, 

podendo desenvolver suas atividades em todos os níveis de atenção, em âmbito 

individual e na coletividade, tanto na saúde pública, em especial na estratégia de 

saúde da família, quanto no setor privado (BRASIL, 2006b). 

Trinta e nove anos após o reconhecimento legal da profissão, por meio do 

Decreto-Lei 938/69, e com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), os 

currículos mínimos foram extintos, e as diretrizes curriculares passaram a vigorar, o 

que deu autonomia para que cada curso tivesse o seu próprio currículo. 

A comissão que representa a área de Fisioterapia junto ao MEC se interessa 

pela qualidade com que o profissional fisioterapeuta está se formando. A grande 
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preocupação desta comissão é saber se os Cursos de Fisioterapia estão 

comprometidos com as reais necessidades da população. Afinal, é notório que existe 

a necessidade de as Instituições de Ensino Superior e as entidades de classe 

sistematizarem as diretrizes curriculares contemplando as necessidades de saúde e 

do mercado de trabalho, pensando na qualificação do profissional formado 

(COFFITO, 1998).   

Nesse contexto, a realização de estudos que visem a pesquisar concepções 

sobre o envelhecimento, com trabalhadores envolvidos no cuidado com o idoso, 

pode, ainda, contribuir para a implementação de políticas públicas. Assim, ajudariam 

na construção de conteúdos para: formação e capacitação de pessoal e instrumento 

para gestão e apoio na tomada de decisões, por meio da avaliação para gestão 

(BEZERRA; SANTO; BATISTA FILHO, 2005). 

Pereira et al. (2002) fazem menção que a Fisioterapia é uma das profissões 

da área da saúde necessárias para a atenção integral do idoso no sistema de saúde. 

Ainda reforça que as metas da Fisioterapia para o atendimento dessa população 

são: a preservação das funções motoras, o tratamento das alterações e dos 

sistemas provenientes de doenças e problemas associados e a reabilitação 

funcional do idoso dentro de suas especificidades. 

Uma das preocupações da estratégia de saúde da família é a atenção integral 

ao idoso, sendo uma das metas dos profissionais que atuam nesta equipe. O 

tamanho e a composição qualitativa da equipe são influenciadas por diversos 

fatores, tais como objetivos do programa, extensão dos problemas presentes, 

características do local de trabalho e características do paciente (COFFITO, 1999b). 

Segundo o COFFITO (1999a), uma das maiores atenções está relacionada 

com a capacitação de recursos humanos, pois os profissionais de saúde não estão 

preparados para atender à população que está envelhecendo, conseqüentemente a 

questão do idoso ainda não entrou na formação acadêmica. Quando o profissional 

se encontra em processo de formação, não recebe muitas informações sobre o 

envelhecimento. Ainda não são todos os Cursos de Fisioterapia que possuem, em 

seus currículos, as disciplinas de Gerontologia e de Geriatria.  
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2.2 O papel da Fisioterapia na atenção à saúde do idoso 
 

 

O Brasil passa por uma transição demográfica e por uma transição 

epidemiológica prolongada, cuja característica mais marcante é o aumento da 

incidência de condições crônico-degenerativas, muitas vezes agrupadas em 

grandes síndromes, como quedas, imobilidade, iatrogênia, demências, 

incontinência, e mesmo da presença de doenças infecciosas que continuam a se 

reintroduzir na população (FREITAS et al., 2002). Em um estudo epidemiológico 

sobre envelhecimento conduzido no município de São Paulo, verificou-se que, da 

maior parte dos idosos da comunidade estudados, 33,2% apresentavam doenças 

crônicas e 66,4% apresentavam pelo menos uma dificuldade em atividades 

cotidianas (RAMOS et al., 1998). 

É nesse contexto que também a Fisioterapia, como campo profissional 

concernente à área da saúde, desenvolve-se e se destina a novas contribuições 

para o conhecimento da gerontogeriatria e para a prática clínica junto ao paciente 

idoso. 

A Fisioterapia é o campo de atuação profissional cujo objeto de trabalho é o 

movimento humano. Enquanto campo profissional, portanto, visa intervir sobre o 

movimento humano, ou por meio dele, em todos os níveis em que ele possa se 

expressar (REBELATTO; BOTOMÉ, 1999). Isso significa prevenir distúrbios que 

afetam este movimento, bem como recuperar e adaptá-lo quando prejudicado 

sobre tal função, o que torna imprescindível à realização de tarefas do dia-a-dia. 

Em gerontogeriatria, o crescente destaque dado à capacidade funcional tem 

implicações diretas sobre o papel profissional do fisioterapeuta. Esta capacidade 

pode ser definida como o grau de preservação da habilidade em executar atividades 

básicas de vida diária (ABVD) (atividades de autocuidado) e atividades instrumentais 

de vida diária (AIVD) (atividades auxiliares às atividades de vida diária) (JETTE, 

1985; NERI, 2001; RAMOS et al., 1993). 

A habilidade em desempenhar tarefas diárias é diretamente dependente de 

pré-requisitos de motricidade, seja no planejamento da tarefa, como na execução 

coordenada, segura e modulada de acordo com imprevistos, possível e limitada 

segundo parâmetros considerados adequados e restrições ambientais ou mesmo 

mudanças na intenção da execução, assegurando o menor gasto energético 
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biomecanicamente para a idade e o nível global de atividade física do indivíduo. 

Enfim, as atividades funcionais emergem, portanto, de uma interação complexa 

entre características intrínsecas do indivíduo, da tarefa pretendida e das restrições 

impostas pelo ambiente. A função cuja execução é conduzida num dado momento é 

constantemente comparada a experiências anteriores e aprimorada com base nas 

mesmas, ou melhor, é fruto do processo de aprendizagem que engloba a percepção, 

a cognição e a ação motora (CORDEI, 2003). 

A diminuição da capacidade funcional é influenciada por fatores 

demográficos, socioeconômicos e culturais e pode estar relacionada com a presença 

de alguma enfermidade no processo de envelhecimento, muitas vezes implicando a 

dependência de terceiros para ajudar nas atividades da vida diária e até mesmo a 

perda de autonomia.  

Compreender as mudanças na capacidade funcional referidas por um idoso 

ou observadas por familiares e equipes de saúde é relevante na medida em que tem 

sido considerado requisito nos cuidados à saúde gerontogeriátrica, em todos os 

níveis de atenção. Desse modo, o fisioterapeuta precisa realizar ações de promoção 

à saúde, prevenção de danos à saúde, proteção à saúde e reabilitação, objetivando 

a manutenção e recuperação desta capacidade e habilitando o idoso para retornar 

ao estado mais próximo de sua condição física. Sendo assim, é trabalho do 

fisioterapeuta atuar na diminuição do impacto funcional produzido pelos distúrbios 

musculoesqueléticos, neuromusculares, uroginecológicos e cardiorrespiratórios. Em 

gerontogeriatria, a interação de variados distúrbios, de apresentação aguda e 

crônica, e do contexto em que se desenvolvem, traz como implicação imediata a 

necessidade de empregar modelos teóricos mais abrangentes no diagnóstico 

fisioterapêutico, bem como na compreensão do prognóstico funcional e potencial 

individual de recuperação, seja parcial ou total, demandando o trabalho integrado 

em equipe interdisciplinar (CORDEI, 2003). 

Para o processo de tomada de decisão, o fisioterapeuta avalia, analisa e 

interpreta os dados obtidos, definindo os objetivos de tratamento e o 

desenvolvimento do plano de tratamento e realizando reavaliações periódicas, os 

quais constituem as principais etapas do processo de tomada de decisão do 

fisioterapeuta, pautado nos conhecimentos científicos e envolvido com a melhor 

relação custo-efetividade possível no cuidado às necessidades do paciente idoso 

(CORDEI, 2003). 
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O fisioterapeuta participa da análise na compreensão do processo de geração 

de incapacidades envolvendo aspectos positivos e negativos, como: o nível 

orgânico, que são as funções do corpo e suas síndromes, doenças, lesões e 

deficiências; o nível funcional, que são atividades e incapacidades na realização das 

mesmas; e o nível contextual, que são a cultura, os papéis sociais, o ambiente em 

que o idoso vive, na comunidade, no domicílio, pois é onde se processará a tomada 

de decisão do fisioterapeuta. 

O papel do fisioterapeuta não se limita apenas a responder a simples 

pergunta: quais são as deficiências do idoso em questão? Mas pauta sua conduta 

na resposta às perguntas que exigem um aprofundamento maior na análise do caso: 

quais deficiências estão ligadas às limitações funcionais que emergem do contexto 

de vida atual do idoso e podem ser remediadas pela intervenção fisioterapêutica?; 

como o idoso executa a tarefa funcional?; e por que o idoso adota tais tarefas? 

(GUCCIONE, 2002). Considerar esses níveis de avaliação de forma combinada 

proporcionará, ao fisioterapeuta inserido numa equipe interdisciplinar, um grau de 

abrangência que permitirá valiosa contribuição na definição do prognóstico funcional, 

ligado aos aspectos orgânicos e à idade, e do potencial de reabilitação relacionado 

aos aspectos psicossociais e ambientais. O equilíbrio entre esses dois aspectos, 

sempre em reavaliação ao longo do tempo, é imprescindível na previsão dos 

resultados terapêuticos. 

A sociedade precisa que o processo de envelhecimento seja uma questão 

que ultrapasse a esfera familiar, extrapolando a responsabilidade individual e 

alcançando o âmbito público, que compreende o Estado, as organizações não-

governamentais e os diferentes segmentos sociais. Neste sentido, tem-se, com a 

PNSPI, o propósito de promover um envelhecimento saudável, a manutenção e a 

melhoria da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de doenças, a 

recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter 

a sua capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes a permanência no 

meio em que vivem, para que exerçam, de forma independente, suas funções na 

sociedade (GURIAN; OLIVEIRA, 2002). 

Ainda em relação aos princípios das diretrizes desta política, é possível 

perceber a necessidade de obter uma visão global do envelhecimento como 

processo e dos idosos enquanto indivíduos. Neste contexto, a Fisioterapia é de 

fundamental importância para o desenvolvimento das diretrizes referidas. O 
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atendimento fisioterapêutico deveria ser prestado por uma equipe formada por 

diferentes especialistas da área da saúde, os quais partilham um conjunto integrado 

de objetivos e colaboram interdependentemente. 

O fisioterapeuta trabalha com a pessoa idosa em diversas situações. Às 

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

à prevenção das deficiências. Outras vezes, trata o idoso internado em hospitais, em 

domicílios ou em instituições de longa permanência (PICKLES  et al., 2000). 

A Fisioterapia não é somente prevenção terciária, pois tem atuação após o 

término do tratamento específico, clínico ou cirúrgico de uma doença. É consenso 

que os melhores resultados são obtidos quando a Fisioterapia é iniciada o mais 

precocemente possível, ou seja o quanto antes da doença. Afinal, a atuação da 

Fisioterapia busca compreender os fatores que possam acarretar perda ou 

diminuição da qualidade de vida e bem-estar dos idosos (FEDRIGO, 2002). 

Na promoção do envelhecimento saudável, a atuação ocorre por meio de 

orientações dadas aos idosos e seus familiares quanto aos riscos ambientais que 

possam provocar, por exemplo, quedas que venham a comprometer a capacidade 

funcional. Nesse caso, a orientação é a de que o meio onde o idoso vive seja 

adaptado à sua condição física, como, por exemplo, pela construção de rampas e 

colocação de corrimãos, pisos antiderrapantes e iluminação (GURIAN; OLIVEIRA, 

2002). 

Faz parte, também, da atuação fisioterapêutica, além de estimular a 

realização de exercícios, orientar esta atividade após uma avaliação adequada. E 

dar esclarecimentos e orientações necessárias ao cuidador do idoso quanto às 

tarefas a serem realizadas no próprio domicílio, visando à promoção da saúde, à 

prevenção de incapacidades e à manutenção da capacidade funcional do idoso 

dependente e do seu cuidador, evitando, assim, a institucionalização e o isolamento 

(GURIAN; OLIVEIRA, 2002). 

Uma das principais dificuldades encontradas a respeito da inserção do 

fisioterapeuta, não apenas na equipe de saúde da família, mas na saúde pública, diz 

respeito à formação inicial e à criação da profissão, que apresentava um caráter 

reabilitador, com atuação na atenção terciária, enraizada devido à grande demanda 

inicial por reabilitação, inerente à história da criação do curso. 

A fim de preencher a lacuna que existe da atuação do fisioterapeuta na 

atenção primária, autores como Ragason et al. (2004) comentam que o profissional 
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deve estar voltado para ações preventivas e educacionais, promovendo a saúde da 

comunidade adscrita, coletiva e individualmente, e trabalhando de forma 

interdisciplinar. Adiante, expomos algumas atribuições deste profissional juntamente 

com a equipe de saúde da família: 

• Contribuir no planejamento, investigação e estudos epidemiológicos; 

• Promover e participar de estudos e pesquisas relacionados a sua área de 

atuação; 

• Participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, à 

implementação, ao controle e à execução de projetos e programas de ações 

básicas de saúde; 

• Promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que 

levem à incapacidade funcional; 

• Analisar os fatores ambientais contributivos ao conhecimento de distúrbios 

funcionais; 

• Desenvolver programas educativos contributivos à diminuição de riscos e 

agravos da doença. 

 

Para que essas atribuições se viabilizem, são necessários a implementação e 

o fortalecimento das mudanças na formação profissional, subsidiadas pelas novas 

diretrizes curriculares, envolvendo o ensino na graduação e pós-graduação, para 

que se possa formar o profissional da saúde e não da doença (RAGASON, et al., 

2004).  
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CAPÍTULO 3 
A FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA E A SAÚDE DO IDOSO 
 

Aqui descrevemos o problema da formação do fisioterapeuta em relação à 

saúde do idoso, às práticas curriculares, ao conceito de currículo, à matriz curricular, 

ao Projeto Político Pedagógico, ao plano de ensino, à pesquisa, à extensão e às 

diretrizes curriculares para o Curso de Fisioterapia. 

 

 

3.1 O problema da formação e as necessidades do idoso 
 
 

A atuação do fisioterapeuta é entendida como assistência no nível de atenção 

terciária, a reabilitação, e sabe-se que, quando inserido na atenção primária, pode 

ser de grande valia para as ações de promoção à saúde, proteção à saúde e 

prevenção de doenças e recuperação da saúde e não somente quando surge uma 

disfunção para ser tratada. 

Segundo Ceccato et al. (1992) o campo de atuação do profissional ainda está 

voltado para a doença e suas seqüelas. Isso se reflete no perfil profissional do 

fisioterapeuta, pois muitos estão voltados apenas para o processo de reabilitação. A 

capacitação do fisioterapeuta para a ação preventiva e educativa é de extrema 

importância para a comunidade em que ele atua, principalmente aos idosos, pois 

contribui para a melhoria da qualidade de vida dessa parcela da população.  

Neste sentido, é fundamental o papel da Universidade para a difusão e 

produção do conhecimento inovador, resultante do confronto entre o saber e o fazer. 

Citamos aqui as resoluções do Congresso Brasileiro de Ensino em Fisioterapia, que 

ocorreu no Espírito Santo, em abril de 2003, e que teve como objetivo se constituir 

uma referência pela busca da excelência na formação profissional em Fisioterapia. 

Dentre os problemas identificados após a análise da situação do ensino em 

Fisioterapia, esteve o fato de que a estrutura, a metodologia de ensino e a 

organização curricular não estão baseadas nas demandas sociais e políticas 

públicas de saúde. No entanto, na estrutura e organização curricular existem cursos 

que contemplam apenas as atenções secundária e terciária. Outra evidência é que 

há uma desvinculação entre teoria e prática ao longo da graduação e estruturas 
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curriculares fragmentadas que não contribuem para o processo de ensino-

aprendizagem, dificultando a integração de conteúdos (CARTA DE VITÓRIA, 2003). 

A partir das análises situacionais, coube instituir, como referência de 

qualidade na graduação em Fisioterapia, que os currículos devem ser adequados 

regionalmente, com experiências práticas desde os períodos iniciais do curso até o 

estágio curricular, oportunizando a atuação fisioterapêutica em atenção primária, 

secundária e terciária, de forma equilibrada. Além disso, os currículos devem 

promover práticas comunitárias no SUS, garantindo ao fisioterapeuta uma atuação 

resolutiva e direta na atenção básica em saúde, no processo de formação 

profissional, por meio da reorientação do modelo de assistência à saúde (CARTA DE 

VITÓRIA, 2003). 

Diante do exposto, em abril de 2003, a Câmera de Ensino (CaEn) aprovou a 

proposta de alteração da matriz curricular do Curso de Fisioterapia da UNIVALI,  a 

qual foi readequada procurando atender as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Graduação em Fisioterapia, de 2002, que norteou a constituição da nova matriz 

contendo disciplinas das áreas biológicas, biotecnológicas, humano-sociais e 

fisioterapêuticas (BRASIL, 2002; UNIVALI, 2003). 
 A matriz antiga do curso caracterizava um modelo flexneriano, tanto que a 

composição e nomenclatura das disciplinas, de suas ementas e sua divisão se 

davam em quatro ciclos: biológico, de formação geral, pré-profissionalizante e 

profissionalizante. A fragilidade da matriz antiga não privilegiava a construção do 

conhecimento para as disciplinas do período, havendo um distanciamento entre as 

disciplinas básicas e as aplicadas (FÉLIX, 2005). 

Com a nova matriz curricular do curso, que ainda está em execução, 

acreditamos que esta dificuldade será solucionada e que os professores se 

dediquem para resgatar os assuntos básicos essenciais ao desenvolvimento das 

disciplinas. Os docentes do Curso de Fisioterapia estão cientes de que o ensino 

voltado à especialidade não atende adequadamente as exigências de mercado e 

necessidades sociais; afinal, a sociedade é complexa e busca, cotidianamente, 

respostas para ações de promoção, prevenção e reabilitação da saúde (UNIVALI, 

2003). 

Além disso, é importante ressaltar a consciência das demandas sociais e das 

políticas públicas de saúde e destacar o fato de que se está passando por um 
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processo de transição demográfica no país, que, segundo o IBGE (2007), reúne 19 

milhões de pessoas acima de 60 anos. 

Neste sentido, vale salientar que muitos idosos possuem características 

importantes de heterogeneidade, principalmente no modo de viver e adoecer. E é 

cada vez maior a necessidade de o sistema de saúde investir em equipes 

multiprofissionais, “integradas por pensar, sentir, e agir interdisciplinarmente, com 

enfoque gerontogeriátrico, para as intervenções no processo saúde-doença” 

(SAYEG; MESQUITA, 2002, p.1083). Os autores acima mencionam que a equipe 

multiprofissional voltada para a atenção ao idoso é integrada por profissionais, 

sendo: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, 

psicólogos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e odontólogos, 

entre outros, como auxiliares, cuidadores e familiares. 

Não basta, pois, aos profissionais de saúde, ter competência técnica, é 

preciso, acima de tudo, ter um embasamento relativo aos problemas de saúde e, 

ainda, a compreensão de que a assistência à saúde é muito mais ampla do que 

assistência à doença (RIBEIRO, 2002). 

Segundo discussões do Fórum de Pró-reitores de Graduação das 

Universidades Brasileiras (FORGRAD, 2003), a composição do currículo é resultado 

da discussão coletiva do Projeto Político Pedagógico e deverá contemplar um núcleo 

que caracterize a identidade do curso, em torno do qual se construa uma estrutura 

que viabilize uma formação mais generalista e que aproveite todas as possibilidades 

e todos os espaços de aprendizado possíveis. A especificidade de cada curso deve 

definir a flexibilização pretendida, enquanto o Projeto Político Pedagógico deve 

orientar para a flexibilização do currículo de cada curso, não se resumindo a uma 

mera reorganização de um conjunto de disciplinas. 

Sendo assim, há uma necessidade de desenvolver ações pedagógicas ao 

longo do curso que permitam a interface real entre ensino, pesquisa e extensão, a 

fim de que se possa produzir novos conhecimentos, a partir de processos 

investigativos demandados pelas necessidades sociais, e ampliar as interfaces entre 

as diversas áreas do conhecimento nos níveis de ensino, pesquisa e extensão que 

compõem um determinado processo de formação (FORGRAD, 2003). 
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3.2 Práticas curriculares 
 

 

A compreensão das práticas curriculares é efetuada pelas exigências da nova 

ordem econômica e política, tornando-se necessária, ainda que difícil. É importante 

conhecer e analisar o currículo prescrito e, sobretudo, investigar o currículo real, 

aquele que se desdobra em práticas no interior da escola, cuja determinação não se 

origina apenas das prescrições oficiais, mas de muitos fatores que interferem no 

desenvolvimento do trabalho escolar. Seus determinantes expressam tanto as 

marcas das políticas quanto as condições e os problemas sociais e econômicos que 

atingem a vida de seus usuários (SAMPAIO; MARIN, 2004). Assim, podemos dizer, 

que as práticas curriculares são todas as formas de execução do currículo. 

Estas estão contempladas no Projeto Político Pedagógico (PPP), na matriz 

curricular, nos planos de ensino, nos projetos de extensão e nos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), bem como nas relações estabelecidas na prática de sala 

de aula e na relação professor-aluno-comunidade; quer dizer, elas estão expressas 

no momento pedagógico ensino-aprendizagem (CUTOLO, 2001). 

A Figura 1 representa as práticas curriculares que englobam o instrumento 

teórico-metodológico denominado: Projeto Político Pedagógico, o qual possibilita 

uma visão ampliada e documentada do trabalho no ensino, pesquisa e extensão 

realizados no Curso de Fisioterapia da UNIVALI. Neste, estão incluídos a matriz 

curricular, os planos de ensino, a pesquisa, representa pelo Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), e o projeto de extensão, sendo que a intersecção entre ensino, 

pesquisa e extensão denomina-se momento didático-pedagógico. 
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Fonte: Criada pela pesquisadora DIAS, A.M. e orientador CUTOLO, L.R.A. (2007). 

Figura 1: Esquema das práticas curriculares. A área central é o momento didático-

pedagógico (            ). 

 
Para compreender melhor a figura são definidas, a seguir, a matriz curricular, 

o Projeto Político Pedagógico, os planos de ensino, o currículo, a pesquisa (TCC) e 

a extensão. 
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3.2.1 Matriz curricular 
 
 

Podemos definir a matriz curricular como as bases curriculares para a 

formação do profissional. A palavra “matriz” remete às idéias de “criação” e 

“geração”, que norteiam uma concepção mais abrangente e dinâmica de currículo. 

Ela expressa o conjunto de elementos a serem “combinados” na elaboração dos 

currículos específicos de cada área, ao mesmo tempo em que oportuniza o respeito 

às diversidades regionais, sociais, econômicas, culturais e políticas (BRASIL, 2005). 

A matriz curricular está baseada nas exigências das Diretrizes Curriculares 

dos Cursos de Graduação em Fisioterapia de 2002 e foi construída contendo 

disciplinas das áreas biológicas, biotecnológicas, humano-sociais e fisioterapêuticas.  

Segundo Félix (2005), o conhecimento da matriz curricular do curso 

possibilita, ao docente, pensar os conteúdos de sua disciplina de forma articulada 

com as demais, isto é, desenvolver atividades que permitam a interdisciplinaridade, 

propor ações para favorecer o desenvolvimento intelectual do aluno, sua criatividade 

e ação em prol de mudanças na esfera profissional. Nesse sentido, o desafio foi 

organizar uma matriz curricular que contemplasse as necessidades do formando e 

os anseios da sociedade. Refletindo sobre isso, uma comissão da UNIVALI propôs a 

alteração do currículo do Curso de Fisioterapia apoiando-se na nova LDB que gerou 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e enfatiza que o ensino deve ser flexível para 

contemplar esta realidade com ênfase na saúde-doença em todas as suas 

dimensões e manifestações, considerando o cidadão, a família e a comunidade. Nas 

referidas diretrizes do MEC, aprovadas em 2001 e instituídas em 2002, destacam as 

competências gerais: de atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, 

liderança, gerenciamento e educação permanente, almejadas para os egressos dos 

diferentes Cursos de Graduação em Fisioterapia.  

O conhecimento técnico-científico gera competência e é articulado com a 

capacidade de apropriação do aluno, pois a noção de competência sucede a 

qualificação, exigindo do profissional capacidade de articular e mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes na resolução de problemas e enfrentando 

situações imprevisíveis de um determinado momento cultural. Portanto, o 

fisioterapeuta precisa atuar com eficiência e resolutividade para ser percebido 

também como profissional da saúde e não apenas da doença (ALMEIDA, 2003). 
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A matriz não pode ser considerada somente como grade curricular. A grade 

envolve as disciplinas com seus respectivos períodos, a carga horária, o número de 

créditos, o código da disciplina e as disciplinas que são pré-requisitos, reforçando a 

idéia de formatação, especialidade e inflexibilidade. A matriz curricular são os 

conteúdos dos diferentes âmbitos do conhecimento para a formação do 

fisioterapeuta, visando transformar os conteúdos selecionados em objetos de ensino 

dos futuros profissionais. A matriz está distribuída por níveis e eixos de formação, 

incluindo os créditos. Pressupõe a integração dos conteúdos nas diversas áreas 

cognitivas. Além disso, a matriz curricular do curso vai possibilitar, ao docente, 

pensar os conteúdos de sua disciplina de forma articulada com as demais, o que 

viabiliza o desenvolvimento de atividades integradas (UNIVALI, 2006). 

 

 

 

3.2.2 Projeto Político Pedagógico (PPP) 
 
 

O Projeto Pedagógico, algumas vezes também denominado Projeto Político 

Pedagógico (PPP), pode ser definido como o curso em movimento, que constrói um 

trabalho educativo, discute, de forma participativa, os problemas e as possibilidades 

de solução e define as responsabilidades pessoais e coletivas a serem assumidas 

para a realização dos objetivos. Ele é encaminhado mediante a participação coletiva, 

propondo reflexões e discussões que explicitem o perfil do profissional, os objetivos 

do curso e os conhecimentos, as habilidades e as atitudes desejadas, expressando 

as diretrizes curriculares assumidas (UNIVALI, 2002). 

O Projeto Pedagógico dentro da sala de aula requer decisões referentes à 

seleção de conteúdos a serem trabalhados, à metodologia a ser efetivada e à 

avaliação do processo de aprendizagem. Fora da sala de aula, exige o 

desenvolvimento de ações voltadas à pesquisa e à extensão articuladas ao ensino e 

o incremento da infra-estrutura, entre outros (UNIVALI, 2002). Além disso, é um 

instrumento de gestão acadêmico-administrativa utilizado para promover o ensino 

com qualidade, integrando-o à prática da pesquisa e da extensão (UNIVALI, 2002). 

O processo pedagógico da UNIVALI idealizado para o curso está centrado na 

formação de cidadãos bem informados e profundamente motivados, capazes de 



 63

pensar criticamente e de analisar os problemas da sociedade, procurando soluções 

coletivas e/ou individuais, assumindo responsabilidades sociais, adicionando uma 

postura crítico-reflexiva e habilidade de transitar nas diferentes regiões do saber, 

atuando de forma competente, ética e humanizada (UNIVALI, 2007). 

Os componentes do PPP são: a história do curso contextualizada com a 

história da Instituição; o currículo, que deve ser concebido na produção e 

transmissão do conhecimento e possibilitar a integração entre o ensino, a pesquisa e 

a extensão; a infra-estrutura do curso; a missão da Instituição, do Centro de Ciências 

da Saúde e do curso; os objetivos do curso, conforme as Diretrizes Curriculares do 

MEC e em consonância com a formação profissional; o perfil profissional; as 

competências, atitudes e habilidades, que devem estar coerentes com os objetivos 

do curso; o campo de atuação do profissional como meio de viabilizar a articulação 

entre o mundo do trabalho e o mundo acadêmico; e a organização curricular, que 

envolve a estrutura do currículo, a matriz curricular, a grade curricular, as atividades 

acadêmicas articuladas com o ensino, a pesquisa e a extensão e os sistemas de 

avaliação. 

 
 
 

3.2.3 Plano de ensino 
 

 

Podemos definir o plano de ensino como um instrumento importantíssimo 

para o desenvolvimento das diversas ações pedagógicas realizadas pela escola, 

pois norteia o planejamento das aulas, o trabalho com temas de estudo e/ou projetos 

didáticos desenvolvidos pelos professores.  

 
                                        As ações planejadas são registradas e sofrem constante replanejamento, 

pois o plano deve ser flexível, ou seja, quando o professor planeja, está 

organizando sua função essencial, ensinar, compreendida não como mera 

transmissão de conhecimento, mas como um conjunto de procedimentos 

amparados teoricamente, que visam instigar o aluno a construir 

conhecimentos (UNIVALI, 2007, p. 30-31). 
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O plano de ensino inclui determinados passos e operações que exigem ações 

coletivas de levantamento das necessidades e expectativas coerentes com o PPP 

do curso e ações de sistematização individual das condições didático-pedagógicas 

do professor ministrante da disciplina. O documento é composto por objetivos gerais 

a serem alcançados ao final da disciplina, sendo que a ementa enuncia os tópicos 

principais do conteúdo da disciplina, os quais serão desdobrados nas respectivas 

unidades, e estas vão indicar os conteúdos que representam a contribuição da 

disciplina para a construção do perfil profissional traçado pelo curso (UNIVALI, 

2007). 

Os conteúdos de aprendizagem descrevem todos os assuntos abordados na 

disciplina, os quais precisam estar articulados aos objetivos propostos para o ensino 

e ao perfil do curso. Tem como eixo a ementa da disciplina, sendo que cada item da 

ementa será uma unidade a ser trabalhada.  

A seleção de conteúdos evidencia, para o aluno, a percepção de que “aquele 

conteúdo” faz parte do currículo como um todo e se relaciona com atividades de 

pesquisa e extensão. Já os objetivos da aprendizagem determinam as capacidades 

apreendidas pelo aluno, a serem alcançadas a curto prazo, enquanto as estratégias 

para a aprendizagem referem-se à descrição dos recursos a serem empregados 

pelo professor para atingir os objetivos de aprendizagem e, indiretamente, os 

objetivos gerais da disciplina, os métodos de avaliação para o desenvolvimento 

intelectual do aluno e as referências necessárias para o processo ensino-

aprendizagem do aluno (UNIVALI, 2007). 

 
 
 
3.2.4 Histórico do currículo 
 
 

Os currículos das profissões da área da saúde foram construídos tendo 

como base o Relatório Flexner, publicado em 1910, nos Estados Unidos da América 

(EUA). Este documento, que fora elaborado por Abraham Flexner, tinha por objetivo 

fixar diretrizes para o ensino médico naquele país e no Canadá, seguindo o modelo 

cartesiano-newtoniano que foi aceito pela ciência moderna, influenciando também 

outras nações. Na época, existiam apenas 40 escolas médicas na América Latina 
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que seguiam os modelos europeus (CUTOLO, 2001). Com base neste documento, a 

pesquisa foi definitivamente implantada nas escolas médicas, permitindo a 

construção do conhecimento por meio da transição do empírico para o científico, da 

observação para a experimentação (AMORIM, 1997).  

Os principais representantes da área do currículo com tendência social nos 

Estados Unidos foram Franklin Bobbitt, W. W. Charters, Edward L. Thorndike, Ross 

L. Finney, Charles C. Peters e David Snedden, que definiram a relação entre a 

estruturação do currículo e o controle e poder da comunidade (APPLE, 1982). 

Bobbitt, em 1918, escreveu um livro que iria ser considerado o marco no 

estabelecimento do currículo como um campo especializado de estudos, este livro 

foi denominado The Curriculum e descrevia a história da educação estadunidense, 

num momento em que diferentes forças econômicas, políticas e culturais 

procuravam moldar os objetivos e as formas de educação de massas de acordo com 

suas diferentes e particulares visões. Buscou também responder questões cruciais 

sobre os objetivos da educação, a formação do trabalhador especializado, as 

habilidades práticas necessárias para as ocupações profissionais, a fonte do 

conhecimento a ser ensinado, as disciplinas científicas, os saberes profissionais do 

mundo ocupacional adulto, os objetivos do conhecimento, as percepções e as 

experiências da comunidade e como transformá-las (SILVA, 2005). 

Bobbitt procurou transformar radicalmente o sistema educacional e propunha 

que a educação funcionasse da mesma forma que qualquer empresa industrial, o 

que quer dizer que, na proposta de Bobbitt, a educação deveria funcionar de acordo 

com os princípios da administração científica propostos por Taylor. Eficiência era a 

sua palavra-chave, sendo o currículo apenas um instrumento (SILVA, 2005). 

O modelo de currículo de Bobbitt iria encontrar sua consolidação definitiva 

num livro de Ralph Tyler, publicado em 1949, denominado “Princípios básicos de 

currículo e ensino”. Com o livro de Tyler, os estudos sobre currículo tornaram-se 

decididamente estabelecidos em torno da idéia de organização e desenvolvimento 

do currículo e estes deviam responder quatro questões básicas: 

 
                                        1. Que objetivos educacionais a escola procura atingir?;  

2. Que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham 

probabilidade de alcançar esses propósitos?;  

3. Como organizar eficientemente essas experiências educacionais?;  
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4. Como podemos ter a certeza de que esses objetivos estão a ser 

alcançados? (SILVA, 2005, p. 25). 

 

Esse modelo de currículo permeava uma perspectiva tecnicista e 

fiscalizadora, que serviu de base para as ações dos gestores da educação nos 

Estados Unidos até a década de 70, época em que o campo de estudo do currículo 

começou a ser questionado por autores como Michael Apple e Henri Giroux 

(BRIANI, 2003). 

Apple coloca que o currículo não pode ser compreendido e transformado se 

não fizermos perguntas fundamentais sobre suas conexões com relação ao poder, 

exemplos de quais os grupos que se beneficiam e quais os grupos que são 

prejudicados pela forma como o currículo está organizado. Este autor contribui de 

forma importante para politizar a teorização do currículo (SILVA, 2005). 

No entanto, Henri Giroux vê a pedagogia e o currículo por meio da noção de 

política cultural. Para ele o currículo é o que está escrito, envolve a construção de 

significados e valores culturais e não está simplesmente envolvido com a 

transmissão de fatos e conhecimentos objetivos. O currículo é um espaço no qual, 

ativamente, se produzem e se criam significados sociais. Esses significados não são 

simplesmente significados que se situam no nível da consciência pessoal ou 

individual, eles estão estreitamente ligados a relações sociais de poder e 

desigualdade (SILVA, 2005).  

Segundo Briani (2003), os questionamentos de Apple e Giroux enfocavam a 

ideologia sobreposta nos objetivos que o currículo busca alcançar, sendo que a 

teoria tradicional se preocupava com as formas de organização e elaboração do 

currículo, restringindo-se à atividade técnica de como fazer o currículo. As novas 

teorias interrogam como se inicia o currículo, ou seja, ele é elaborado a partir das 

demandas da sociedade, como as desigualdades sociais, trazendo, assim, à tona o 

papel da escola, que estaria representado pelo que ela faz por intermédio do 

currículo. Com isso, o currículo passa a não ser mais um empreendimento neutro, 

mas socialmente determinado e ideologicamente marcado. 

O término da Segunda Guerra Mundial fortaleceu as mudanças na 

dependência econômica e cultural da América Latina com os EUA, e a influência 

alemã e francesa na educação médica cedeu espaço para o modelo flexneriano 

norte-americano (CUTOLO, 2001). No Brasil, este modelo chegou por volta da 
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década de 50, mais precisamente em 1954, nas Universidades de São Paulo (USP) 

e de Ribeirão Preto (SP), por intermédio de incentivos da Fundação Rockefeller. 

Nessa mesma época, nos Estados Unidos os médicos formados em escolas 

flexnerianas já apresentavam um perfil ultrapassado, e a semente da “medicina 

integral” estava sendo lançada. Mas o modelo tornou-se dominante somente a partir 

de 1964, com o golpe militar e a ditadura, que impunham regras para a construção 

dos currículos das escolas médicas (CUTOLO, 2001). 

O ensino de Fisioterapia também foi moldado no modelo flexneriano, 

dividindo-o em ciclo básico e profissionalizante. No Brasil, a primeira Escola de 

Reabilitação do Rio de Janeiro (ERRJ), mantida pela Associação Brasileira 

Beneficente de Reabilitação (ABBR), foi fundada em 05 de agosto de 1954, e 

reconhecida pelo Conselho Federal de Educação (CFE) no final do ano de 1965. 

Daquele momento até o ano de 2002, o CFE e o Ministério da Educação vinham 

apresentando um currículo mínimo para o curso de Fisioterapia (Parecer nº 362/63, 

Portaria Ministerial nº 511/64) (CARNEIRO, 2002). A troca dos currículos mínimos 

por diretrizes curriculares permite às Instituições de Ensino Superior a construção de 

bases contextualizadas para a formação. Um esforço para a mediação entre as 

Instituições de Ensino Superior na direção do SUS faz-se necessária (CENTURIÃO; 

TREVISAN, 2003). 

 

 

3.2.4.1 Conceito de Currículo 
 

 

O termo currículo é proveniente do étimo4 currere, que significa caminho, 

jornada, trajetória, percurso a seguir. Essa palavra vem do latim curriculum, que 

significa pista de corrida (PACHECO, 1996; SILVA, 2005).  

De acordo com Chaves e Kisil (1999), a educação das profissões da saúde 

requer uma orientação para os problemas de saúde da comunidade, sendo que o 

currículo enfatiza o desenvolvimento do raciocínio e da capacidade de continuar 

aprendendo, além da aquisição de competências para o exercício profissional. Essa 

                                                 
4 Étimo: termo que serve de base para a formação de uma palavra (HOUAISS, 2001). 
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aprendizagem de competências é combinada com experiências intramurais e 

experiências em cenários da vida real.  

Apple (1982) o define como um conjunto de práticas executadas por meio da 

matriz curricular, do Projeto Político Pedagógico, das ementas, dos conteúdos 

disciplinares, da bibliografia recomendada, dos espaços de ensino, das discussões 

dos docentes, das práticas docentes assistenciais e das pesquisas. Motta (2004) 

também concorda com esta definição de currículo, ou seja, é um plano ou programa 

de estudos, estruturado e organizado com base em objetivos, conteúdos ou 

atividades compatíveis com as características das disciplinas. Ele está fundido ao 

projeto pedagógico e depende basicamente da filosofia que o guia. Ou seja, 

depende de uma certa sociedade e de um momento histórico determinado e, em seu 

conteúdo, recorre à realidade daquela mesma sociedade, ou seja, seu aspecto 

social, econômico ou político. E é esse referencial que permite sistematizar 

experiências e vivências pessoais e grupais de situações estimulantes e promover a 

organização progressiva da síntese do conhecimento. Enfim, podemos dizer que 

currículo é um mecanismo de distribuição social do saber sistematizado. 

Grundy (1987 apud Sacristán, 2000) comenta que o currículo não é um 

conceito, mas uma construção cultural, um modo de organizar uma série de práticas 

educativas. De fato, os currículos desempenham distintas missões em diferentes 

níveis educativos, e a sua construção não pode ser entendida separadamente das 

condições reais de seu desenvolvimento. Por isso, entender o currículo num sistema 

educativo requer atenção às práticas políticas e administrativas que se expressam 

em seu desenvolvimento, bem como às condições estruturais, organizativas e 

materiais (SACRISTÁN, 2000). Pacheco (1996) também relata que o currículo é uma 

construção permanente de práticas, com um significado marcadamente cultural e 

social, além de ser um instrumento obrigatório para a análise e melhoria das 

decisões educativas. Está relacionado às formas de organização do conhecimento, 

sendo um produto social e cultural e tendo uma história vinculada a formas 

específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação (MOTTA, 

2005; MOREIRA; SILVA, 1994). Cutolo (2001) complementa a definição de currículo 

como núcleo do processo institucionalizado de educação.  

Conceber o currículo como uma práxis significa que muitos tipos de ações 

intervêm, em sua configuração, sobre o processo que ocorre com certas condições 

concretas, configurando-se dentro de um mundo de interações culturais e sociais, 



 69

que é um universo construído não-natural. O currículo deve ser analisado na função 

social, fazendo a ponte entre a sociedade, como projeto ou plano educativo, com o 

campo prático (SACRISTÁN, 2000). 

Neste sentido, para o mesmo autor, os currículos expressam o modo como a 

Instituição Educacional se vê no mundo, ou seja, qual o seu papel, que relações 

deve estabelecer, quem são seus interlocutores, como se concebe o conhecimento, 

como é produzido e para que serve, como se concebe a educação, qual o melhor 

jeito de aprender e como a Instituição se organiza, considerando o papel e o poder 

que cada um tem  na prática a que se refere o currículo, ou seja, é uma realidade 

prévia, estabelecida  por meio de comportamentos didáticos, políticos e 

administrativos, atrás dos quais se encobrem muitos pressupostos, teorias parciais e 

esquemas de racionalidades em crenças e valores que condicionam a teorização 

sobre o currículo. 

O atual currículo prescrito explica-se no conjunto das medidas consideradas 

necessárias ao alinhamento do país às prioridades acordadas no âmbito 

internacional. Sua importância não pode ser superestimada, mas está claramente 

afirmada na forma como se impõem os parâmetros curriculares, articuladamente às 

avaliações externas, que classificam as escolas e as obrigam a redirecionar o seu 

trabalho pedagógico (SAMPAIO; MARIN, 2004).   

 
 
3.2.5 Pesquisa 
 

 

As indagações sobre a necessidade de um embasamento científico aplicado 

à prática assistencial para o tratamento das doenças surgiram na era capitalista. Os 

hospitais da época deixavam de ter o caráter de instituição caritativa, transformando-

se em verdadeiras escolas médicas, onde passou a ser possível aliar o saber à 

prática. E é a partir desse período que começa a se consolidar e se difundir a 

importância da pesquisa em saúde, não somente com o objetivo de tratar as 

doenças, mas também de prevenção e promoção à saúde, provendo ao indivíduo e 

à sociedade meios para a melhoria da qualidade de vida da população. “Hoje, com o 

desenvolvimento do setor da saúde e o reconhecimento mundial da necessidade de 
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inovações tecnológicas e científicas constantes, a pesquisa em saúde no Brasil vem 

se destacando” (REIS, 2005, p.2). 

O sistema de saúde brasileiro, apesar de ainda passar por um processo de 

reestruturação política e socioeconômica, é aclamado, mundialmente, pelo êxito de 

seus programas assistenciais de apoio. Pesquisas científicas intensas na área, 

embora impliquem melhoria das condições de saúde de uma parcela pequena da 

sociedade, acabam determinando a melhoria da qualidade total dos serviços 

prestados pelos profissionais de saúde, o que se reverte em benefício de toda a 

comunidade (REIS, 2005). 

O incentivo à pesquisa em saúde e a promoção de condições favoráveis à 

realização de estudos científicos geram uma prática profissional ampla, eficiente e 

especializada, pautada em um conhecimento seguro, flexível e sedimentado, que 

enobrece o profissional e propicia uma assistência plena e garantida à população. O 

pesquisador deve estar ciente do seu compromisso moral com a sociedade, sendo 

honesto desde a apresentação da relevância do assunto abordado, passando pela  

aplicação do procedimento metodológico, até a divulgação das reais conseqüências 

dos resultados da pesquisa à população. Neste sentido, não podemos esquecer que 

a saúde é considerada, pelo menos em termos diretivos constitucionais, como direito 

de todos e dever do Estado, sendo garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (REIS, 2005). 

A pesquisa no Curso de Fisioterapia é realizada por meio dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso que visam estimular o desenvolvimento do espírito científico 

entre discentes e promover a construção e disseminação de conhecimentos 

(UNIVALI, 2005). 

Com relação à pesquisa, é possível reconhecer um leque bastante 

diversificado de possibilidades de articulação do trabalho realizado na universidade 

com setores da sociedade. Assume interesse especial a possibilidade de produção 

de conhecimentos na interface universidade/comunidade, priorizando as 

metodologias participativas e favorecendo o diálogo entre categorias utilizadas por 

pesquisados e pesquisadores, visando à criação e recriação de conhecimentos 

possibilitadores de transformações sociais, nas quais a questão central será 
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identificar o que deve ser pesquisado e para quais fins e interesses serão buscados 

novos conhecimentos (FORGRAD, 2001). 

 

 
 
3.2.6 Extensão 
 
 

É o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa 

de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a 

sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, com livre trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade da produção  

da prática de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, professores e 

estudantes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, fará ampliar e 

elevar o nível do conhecimento anterior (SILVA, 1997). 

Essa interação da Universidade com a sociedade, com as comunidades 

externas em suas mais diferentes formas de organização, estabelece uma troca de 

saberes acadêmico e popular, que terá como conseqüência a produção do 

conhecimento resultante do confronto com a realidade nacional, a democratização 

do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 

Universidade (BRASIL, 2006b). 

Uma das missões estratégicas da educação superior no projeto de 

desenvolvimento cultural, econômico e social do país é promover uma profunda 

relação com a sociedade, valorizando a extensão como instância de mediação entre 

as Instituições de Educação Superior e a sociedade (BRASIL, 2006b). 

Compete à Universidade associar e integrar as atividades de ensino, 

extensão e pesquisa de maneira que se complementem, para bem formar seus 

universitários. 

Portanto, o ensino precisa da pesquisa para oxigená-lo, aprimorá-lo e inová-

lo. O ensino necessita da extensão para levar seus conhecimentos à comunidade e 

complementá-los com aplicações práticas. A extensão precisa dos conteúdos, e 

professores para ser efetivada. A extensão requer pesquisa para diagnosticar e 

oferecer soluções para problemas diversos com os quais vai deparar. Por sua vez, a 

pesquisa prescinde dos conhecimentos detidos pelo ensino, como base de partida 
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para novas descobertas. Além disso, a pesquisa depende do ensino e da extensão 

para difundir e aplicar sua produção e, assim, indicar-lhe os novos rumos a seguir 

(SILVA, 1997). 

 

 

3.3 Diretrizes curriculares 
 
 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) normatizou o currículo na década 

de 60 e, no seu Art. 9°, incluiu o currículo mínimo nos cursos de ensino superior. A 

grande maioria dos currículos mínimos vigentes data das décadas de 1960 e 1970. 

Em 28 de fevereiro de 1983, a Resolução nº 4 do Conselho Federal de 

Educação fixa o currículo mínimo para o Curso de Fisioterapia. Esse currículo 

permaneceu em vigência até o ano de 1997, quando foi extinto, com a aprovação da 

nova LDB, nº 9394, de 20/12/1996, que extinguiu esses currículos, pois se 

caracterizavam por excessiva rigidez e vinham se revelando ineficazes para garantir 

a qualidade desejada, além de desencorajar a inovação e a benéfica diversificação 

da formação oferecida, sendo substituídos, então, por Diretrizes Curriculares. As 

características socioeconômicas, políticas e culturais do Brasil também contribuíram 

para o atraso da entrada das concepções do currículo flexível, descentralizado, 

objeto de pesquisa e avaliação, baseado nas necessidades sociais, no 

conhecimento do aluno e na incorporação tecnológica (MOTTA, 2005; 

DEPRESBITERIS, 1989).  

Essa mudança no ensino superior começou a partir do primeiro mandato do 

Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), consubstanciada na LDB de 

1996, que tem a flexibilidade e a avaliação como eixos articuladores da 

reconfiguração deste nível de ensino (CURY,1997).  

Os currículos de graduação começaram a ganhar importância na reforma da 

educação superior a partir de 1995. Dentre os principais elementos que 

desencadearam essa movimentação na área estão a Lei nº. 9.131/95, que, ao criar o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), definiu como uma das competências desse 

órgão deliberar sobre as Diretrizes Curriculares propostas pelo MEC para os cursos 

de graduação e as Leis de Diretrizes e Bases (LDB), que, no inciso II do artigo n° 53, 

criam a necessidade de Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação e 
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permitem a eliminação dos chamados “currículos mínimos” (DOURADO; OLIVEIRA, 

1999). 

Os objetivos das Diretrizes Curriculares são levar aos alunos dos cursos de 

graduação em saúde, a aprender a aprender, que engloba aprender a ser, aprender 

a fazer, aprender a viver e aprender a conhecer, garantindo a capacitação 

profissional com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 

atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, 

famílias e comunidades (DELORS, 1998). 

As mudanças curriculares dos cursos de graduação foram iniciadas, 

concretamente, pela SESu/MEC, por meio do edital nº. 04, de 04 de dezembro de 

1997, no qual solicitou-se que as Instituições de Ensino Superior (IES) enviassem 

propostas para a elaboração das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação. 

Estas propostas serviram de base para o trabalho das Comissões de Especialistas 

de Ensino de cada área. Conforme o edital, a idéia básica do Ministério era adaptar 

os currículos às mudanças dos perfis profissionais. Para tanto, os princípios 

orientadores adotados para as mudanças curriculares dos cursos de graduação 

foram: a flexibilidade na organização curricular; a dinamicidade do currículo; a 

adaptação às demandas do mercado de trabalho; a integração entre graduação e 

pós-graduação; a ênfase na formação geral; a definição e o desenvolvimento de 

competências e habilidades gerais (CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2006). 

Ao mesmo tempo, o CNE aprovou, em 03/12/97, o parecer nº 776/97, que 

trata da orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Neste 

documento, o Conselho assume posição em favor da eliminação da “figura dos 

currículos mínimos”, especialmente no que tange ao “excesso de disciplinas 

obrigatórias” e à ampliação desnecessária do tempo de duração dos cursos. No 

lugar dos “mínimos”, o CNE propõe uma maior flexibilidade na organização de 

cursos e carreiras profissionais, que inclui os seguintes princípios: ampla liberdade 

na composição da carga horária e unidades de estudos a serem ministradas, 

redução da duração dos cursos, sólida formação geral, práticas de estudo 

independentes, reconhecimento de habilidades e competências adquiridas, 

articulação teoria-prática e avaliações periódicas com instrumentos variados 

(CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2006). 

Foi criada uma Comissão de Especialistas de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (CEEFTo), encarregada de sistematizar propostas junto às instituições 
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de ensino e sistematizar as contribuições recebidas no intuito de materializar as 

diretrizes. 

Imaginar como deverá ser o profissional de Fisioterapia atuando na 

comunidade daqui a alguns anos exige uma atualização de todo o saber 

compendiado da Fisioterapia, suas principais atualizações, os caminhos pelos quais 

estão avançando as pesquisas na área e como vai ser o seu papel social. A 

formação deverá contemplar um profissional com senso ético e responsabilidade 

compatíveis com sua função. 

Para que isso ocorra, as Diretrizes Curriculares pretendem contemplar 

elementos de fundamentação essencial em cada área do conhecimento, campo do 

saber ou profissão, visando promover, no estudante, a capacidade de 

desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente. Além disso, é 

seu papel estimular o aluno a participar de programas de iniciação científica, nos 

quais desenvolva a criatividade e a análise crítica, incluindo suas dimensões éticas e 

humanísticas, desenvolvendo atitudes e valores orientados para a cidadania. 

Sendo assim, o currículo precisa ser flexibilizado para atender as demandas 

necessárias da sociedade, contribuindo para que haja um senso comum, 

considerando a história, a realidade social, a clientela, os objetivos e o progresso 

cientifico adquirido.  

A construção de um pilar teórico revela sempre a interação multifocal das 

idéias de seus idealizadores, nas quais podem ser identificados elementos 

ideológicos, sociais, científicos, religiosos e humanistas que os inspiraram. 

Percebemos, a esse respeito, que todo movimento histórico trouxe contribuições 

para que o currículo fosse entendido como é hoje. Os pilares teóricos devem se 

comunicar, formando uma verdadeira trama de consciência mais sólida e complexa.  

Em 12/09/2001, o Colegiado de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior aprovou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(TEIXERA, 2004). 

A necessidade de modificar o modelo de formação da Fisioterapia, por seu 

objeto de estudo derivar da Medicina, parece ter seguido o mesmo caminho desta, 

compartimentalizando suas áreas de conhecimento e campos de atuação e 

buscando, então, valorizar a atenção básica e os determinantes sociais de saúde. 

Atualmente, encontramos nas novas Diretrizes Curriculares dos cursos de saúde, 
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por meio da resolução CNE/CES n° 4, de 2002, um enfoque em habilidades e 

competências que rompe com a tradicional estrutura de conteúdos disciplinares 

mínimos. As Diretrizes Curriculares têm recomendado a inserção dos estudantes em 

serviços da atenção básica como proposta para modificar o perfil dos profissionais 

(PONTES; REGO; SILVA JÚNIOR, 2006; GAVA, 2004). 

Segundo Almeida (1999, apud Cutolo, 2003), as modificações ocorrem em 

três planos de profundidade, classificados em: inovações que são mudanças mais 

pontuais, localizadas, resultando em alterações isoladas de processos e conteúdos 

que se desenvolvem paralelamente ao modelo hegemônico. A reforma busca 

substituir as dimensões mais abrangentes do processo de formação do profissional 

por outras que envolvem algum grau de reinterpretação das bases do modelo 

hegemônico. A transformação abrange alteração do processo de produção de 

conhecimento, a construção de novos paradigmas e os determinantes histórico-

sociais.  

Segundo Cutolo (2003), existe uma relação de interdependência entre os três 

planos, embora cada um deles possua autonomia e não se constitua, 

necessariamente, em estágio seqüencial do processo. Ainda comenta que, para 

haver uma transformação, ocorre um jogo de poderes entre as estruturas 

tradicionais dominantes e estáveis e os modificadores da realidade estabelecida.  

As Instituições de ensino ainda encontram dificuldades para transformar seus 

paradigmas tão fortemente arraigados em um modelo mais atual, moderno e 

desafiador. Mas, estão conscientes da necessidade de mudanças e da procura de 

uma solução para a desarticulação entre as políticas públicas de saúde e as de 

ensino da área da saúde. O Ministério da Saúde (MS) começou a intervir 

diretamente na formação dos profissionais desta área por meio de parcerias com o 

Ministério da Educação (MEC), buscando a compatibilidade entre questões 

educacionais e mercado de trabalho e a solidificação dos conceitos vigentes na 

Constituição de 1988 (CUTOLO, 2003). 

Na reconfiguração da educação superior no Brasil, destacam-se os elementos 

centrais que delineiam a política do currículo para os cursos de graduação em 

formulação no país, em sua articulação com as alterações no mundo do trabalho, 

ocasionadas pela reestruturação produtiva, que interfere diretamente na esfera da 

produção do conhecimento e da formação profissional (CATANI; OLIVEIRA; 

DOURADO, 2006). 
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Todo esse ideário da flexibilização curricular, responsável pela formulação de 

políticas para a graduação no país, parece decorrer da compreensão de que estão 

ocorrendo mudanças no mundo do trabalho e, conseqüentemente, nos perfis 

profissionais, o que ocasiona a necessidade de ajustes curriculares nos diferentes 

cursos de formação profissional. Tais dinâmicas certamente “naturalizam” o espaço 

universitário como campo de formação profissional em detrimento de processos 

mais amplos, reduzindo, sobretudo, o papel das Universidades (CATANI; OLIVEIRA; 

DOURADO, 2006) 

Com a consolidação do SUS colocam-se novas e importantes questões para 

atender a necessidade de construir projetos pedagógicos capazes de gerar perfis 

profissionais mais adequados ao sistema de saúde. Enquanto que, no campo da 

educação, há a exigência de fortalecer as possibilidades de aprendizagem ativa. A 

articulação entre trabalho e aprendizagem prática ao longo de todo o curso e em 

todos os cenários em que se concretiza o processo saúde-doença, o compromisso 

com a resolução de problemas da realidade, é um dos elementos fundamentais das 

novas propostas para a formação de profissionais (CAMPOS et al, 2001). 

Ainda o mesmo autor cita que um dos aspectos principais das Diretrizes 

Curriculares é vincular a formação acadêmica às necessidades sociais de saúde, 

com ênfase no SUS. Isso é uma indicação para os cursos de graduação terem como 

eixo do desenvolvimento curricular o processo saúde-doença em todas as suas 

dimensões e manifestações, considerando o cidadão, a família e a comunidade 

integrados à realidade epidemiológica e social. E dentre as competências gerais dos 

profissionais, ressalta-se estarem aptos a desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 

coletivo, buscando assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

contínua com as demais instâncias do sistema de saúde (COFFITO, 2006). 

Espera-se que a educação dos profissionais de saúde seja pautada em 

conhecimentos vividos, pois estes permitem formar profissionais com capacidade de 

solucionar problemas e de contribuir para melhorar a situação de saúde da 

população. Pouca consciência social coletiva e a formação isolada do contexto 

social podem levar os profissionais de saúde a serem muito mais parte do problema 

do que da solução dos mesmos. Seria interessante que as Universidades 

incluíssem, em seus planos, o princípio da responsabilidade social em cada um de 
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seus passos, bem como os conceitos de eqüidade, acesso universal e qualidade do 

atendimento (BRASIL, 2003). 

Esta é também uma preocupação do Ministério da Saúde, que publicou, em 

documentos recentes, a importância da reestruturação na formação dos profissionais 

da saúde, dando maior ênfase às políticas públicas de saúde. Para tal, pretende 

assumir, em parceria com o Ministério da Educação, a responsabilidade sobre as 

estratégias e prioridades educacionais que permeiam a formação de competências 

no âmbito da saúde (BRASIL, 2003). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da saúde representaram 

importante avanço, a partir da construção coletiva, pelo movimento da Reforma 

Sanitária, clamando por mudanças no modelo de formação dos profissionais da 

saúde, na perspectiva do atendimento às necessidades sociais da população 

brasileira, principalmente nas necessidades da população que está envelhecendo. 

De acordo com a PNSPI, os cursos necessitam adaptar seus currículos e incluir 

conteúdos voltados para o processo de envelhecimento e saúde do idoso, para que 

haja uma mudança nos perfis profissionais (BRASIL, 2005; BRASIL, 2006c). 

As competências gerais propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais são 

de atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, gerenciamento e 

educação permanente que aponta para a continuidade do processo educacional 

após a graduação. Esta educação se volta para a transformação do processo de 

trabalho, a melhoria da qualidade dos serviços, a eqüidade do cuidado e a 

ampliação do acesso. Ela compreende o processo de trabalho como eixo da 

aprendizagem e busca preencher as lacunas de conhecimento e atitudes associadas 

aos problemas identificados no cotidiano da prática avançando no caminho da 

integralidade, viabilizando-se por meio de cursos de pós-graduação, seminários, 

congressos, jornadas e outros eventos. O desenvolvimento dessas competências 

visa à formação de recursos humanos com perfis imprescindíveis à consolidação 

das diretrizes do SUS. 

 

 

 

 

 

 



 78

3.4 Formação de recursos humanos para a saúde do idoso 

 

 

A formação do profissional de saúde que atua na atenção ao idoso tem como 

base o perfil do gerontólogo, que é apontado por Sá (2002) como aquele que está 

apto a:  

 
apreender, histórica e criticamente, o processo do envelhecimento em seu 

conjunto, compreendendo o significado social da ação gerontológica, 

situando o desenvolvimento da gerontologia no contexto sócio-histórico, 

atuando nas expressões da questão da velhice e do envelhecimento, 

formulando e implementando propostas para o enfrentamento, realizando 

pesquisas que subsidiem a formulação de ações gerontológicas, 

compreendendo a natureza interdisciplinar da gerontologia, buscando ações 

compatíveis no ensino, pesquisa e assistência, zelando por uma postura 

ética e solidária no desempenho de suas funções e orientando a população 

idosa na identificação de recursos para o atendimento às necessidades 

básicas e de defesa de seus direitos (SÁ, 2002, p.1120). 

 

Este perfil é baseado nos objetivos da educação gerontológica, que podem 

ser sintetizados em formar recursos humanos capazes de compreender o idoso e o 

processo de envelhecimento em suas dimensões conceituais, sociais, políticas, 

profissionais e éticas e formular e implementar propostas para o enfrentamento das 

questões gerontológicas na sociedade contemporânea de modo eficaz, eficiente e 

efetivo.  

Podemos dizer que o currículo, entendido como relacionado às formas de 

organização do conhecimento, é um "artefato social e cultural”. O currículo não é 

“transcendente e atemporal, ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 

contingentes de organização da sociedade e da educação" (MOREIRA, 1994, p.8). 

O referido autor mostra que o currículo é abordado em três temas centrais: a 

ideologia, isto é, como a classe dominante transmite suas idéias sobre o mundo 

social, visando à reprodução da estrutura social; a cultura, na qual o currículo é uma 

forma de transmissão cultural incorporando a significação ativa dos materiais 

recebidos, ou seja, a elaboração, por parte do educando, do que é transmitido, pois 

está vinculado à estrutura de grupos ou classes sociais, sendo terreno de luta pela 
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manutenção ou superação das divisões sociais; e o poder, o currículo veicula os 

interesses dos grupos e classes dominantes numa dada sociedade.  

Ao abordar o currículo como produto social e historicamente situado, 

buscamos refletir sobre a valorização da inclusão de conteúdos e do treinamento em 

gerontogeriatria. Apesar dos dados sobre o envelhecimento serem cada vez mais 

discutidos e a legislação existente ainda não estar devidamente valorizada, é de 

suma importância a inclusão de conteúdos voltados para o idoso, sendo este um 

ator social.  

Segundo Perrenould (1999), somente há competência estabilizada quando a 

mobilização dos conhecimentos supera o tatear reflexivo ao alcance de cada um e 

aciona esquemas constituídos. Segundo Bastien (1997, apud Perrenould, 1999), um 

especialista é competente porque é capaz de dominar rapidamente situações 

comuns com esquemas que entram em ação automaticamente e porque é capaz de, 

após uma reflexão, coordenar e diferenciar rapidamente os esquemas de ação e os 

conhecimentos para o enfrentamento de situações inéditas.  

Para DeLuiz (2001), a mudança para um novo modelo de organização do 

trabalho baseado em competências não mais enfatiza o saber escolar ou técnico-

profissional, mas a capacidade de mobilizar saberes a fim de resolver problemas ou 

imprevistos, reconfigurando a importância atribuída às qualificações sociais e à 

subjetividade do indivíduo. Assim, ao buscar o sentido da competência na atuação 

profissional junto ao idoso, objetivamos não somente o conhecimento, mas a sua 

contextualização dentro do processo de envelhecimento e da prestação de serviços, 

a capacidade de atuação frente à imprevisibilidade e diversidade de situações, 

incluindo o trabalho em equipe interdisciplinar e a mobilização de conteúdos 

diversos buscando a atuação integral.  

O trabalho em saúde se caracteriza por ser um trabalho reflexivo, que 

depende da colaboração de saberes distintos, como o científico, o técnico, os sociais 

e os provenientes de dimensões éticas e políticas. É um trabalho marcado também 

pela complexidade, isto é, a diversidade profissional, dos atores, das tecnologias, 

das relações sociais e interpessoais, da organização do espaço e dinâmica. Outras 

características do trabalho em saúde são: a heterogeneidade devido à variedade de 

processos de trabalhos coexistentes e a fragmentação conceitual, do pensar e fazer, 

da técnica (pluralidade profissional) e social (divisão social do trabalho e entre as 

categorias). Por fim, o trabalho em saúde é marcado pelas relações interpessoais 



 80

entre os profissionais da equipe, e entre estes e o usuário de forma bastante 

significativa. Isso envolve mudanças importantes para a formação profissional em 

saúde (DeLuiz, 2001).  

Assim, competência é “um mecanismo subjacente que permite a integração 

de múltiplos conhecimentos e atos necessários à realização da ação" (DeLuiz, 2001, 

p. 8), sendo condição de desempenho, pois expressa os recursos articulados e 

mobilizados frente a uma situação.  

No entanto, o desempenho é a conseqüência das competências por ser 

dependente destas, porém, apenas uma ação pode mobilizar várias competências, 

que não correspondem apenas ao resultado do trabalho, mas à reflexão das 

condições da produção, meios usados, finalidade e organização da ação, além das 

condições subjetivas e sociais. A formação baseada em competências se 

denominou pedagogia diferenciada e se fundamenta em um processo centrado na 

aprendizagem e não no ensino, na valorização do aluno como sujeito e na 

construção do conhecimento (RAMOS, 2001).  

A formação de recursos humanos na área de saúde do idoso está 

vinculada a uma compreensão do processo de envelhecimento e suas repercussões 

biopsicossociais, em face do qual se impõe a necessidade do trabalho 

interdisciplinar à luz de novos paradigmas sobre saúde-doença, papel e objetivos do 

profissional de saúde. Esses pressupostos importam no conteúdo e nas habilidades 

a serem desenvolvidas durante a formação do profissional de saúde na 

gerontogeriatria. 

Sendo assim, é preciso, compreender que a educação é um processo 

permanente, iniciado durante a graduação e mantido na vida profissional, por meio 

das relações de parceria da Universidade com os serviços de saúde, a comunidade, 

as entidades e outros setores da sociedade civil. Como tal, ela envolve uma 

importante reorientação pedagógica, centrada no desenvolvimento da aptidão de 

aprender, transformando o conhecimento num produto construído por meio de ampla 

e total integração com o objeto de trabalho (FERREIRA, 1986). 
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CAPÍTULO 4 
A METODOLOGIA DO ESTUDO 
 

 

 

4.1 Cenário do Curso de Fisioterapia da UNIVALI no campus de Itajaí 
 

 

O curso de Fisioterapia da UNIVALI no Campus Itajaí, objeto deste estudo, 

está vinculado ao Centro de Ciências da Saúde (CCS), com sede nesta 

Universidade. Foi implantado no segundo semestre de 1996 e teve seu 

funcionamento autorizado pela Instituição por meio dos documentos: Resolução nº 

002/CEPE/96, de 29/02/96, e Resolução nº 016/96/CUn, de 15/05/96. Seu 

reconhecimento foi oficializado pelo Decreto nº 1736, de 23/10/00, publicado poucos 

meses após a conclusão do curso pela primeira turma, em julho de 2000, e a 

renovação de reconhecimento do curso deu-se pelo Decreto n° 4.012, de 16/02/06. 

Félix (2005) identificou em sua pesquisa que o Curso de Fisioterapia da 

UNIVALI mantinha uma característica marcadamente biologicista e especializado. E, 

em 2006, este se encontrava em andamento em dois currículos, os currículos 25 e 3. 

Composto por oito períodos, cursados em tempo integral por quatro anos, o currículo 

2 totalizava 3.900 horas/aula e foi oferecido até 2007. Já o currículo 3 conta com 

4.155 horas/aula para os acadêmicos ingressantes a partir de março de 2004, que 

cursam o currículo reformulado, implantado no primeiro semestre de 2004. Ao final 

do curso, os alunos obtém o grau de Bacharel em Fisioterapia. 

A cada semestre são oferecidas 40 vagas, e o acadêmico ingressa na 

Universidade de acordo com as normas internas da Instituição, seja por meio de 

processo seletivo vestibular, transferência externa ou interna, Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O 

currículo inicial foi elaborado com base na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), 

sediada na cidade de Curitiba (PR), mas não estava atualizado, foi então 

reestruturado com base em documentos oficiais nacionais, estaduais, institucionais, 
                                                 
5 Currículo 2: constava de 8 semestres com 3.900h/a distribuídas nas áreas biológicas, formação 
geral, profissionalizante e pré-profissionalizante. Esta matriz ainda esteve vigente no ano de 2005, do 
3° período em diante (UNIVALI, 2003). 
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de entidades da classe e em muitos estudos sobre currículo e educação superior e 

implantado no primeiro semestre de 2004 (UNIVALI, 2003). 

 

 

 
4.2 Percurso de investigação das práticas curriculares  
 
 
 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida utilizando-se uma abordagem qualitativa, que, 

segundo Minayo (2002), é capaz de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerente aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo 

essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação como 

construções humanas significativas. Portanto, a pesquisa qualitativa pode ser 

empregada quando é preciso caminhar para o universo de significações, motivos, 

aspirações, atitudes, crenças e valores. É necessário, nesse conjunto de dados, um 

material de coleta e de interpretação de outra natureza, sendo que este precisa 

buscar a compreensão de sentido, que se dá na comunicação entre seres humanos.    

Foi escolhido o método estudo de caso, que, segundo os autores Bogdan e 

Biklen (1997), consiste na observação detalhada de um contexto ou indivíduo, de 

uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico. No entanto, 

Nisbett e Watt (1978 apud ANDRÉ, 2005) sugerem que o estudo de caso seja 

entendido como uma investigação sistemática de uma instância específica. Este tem 

a capacidade de explorar processos sociais à medida que estes ocorrem nas 

organizações, permitindo uma análise processual, contextual e longitudinal das 

várias ações e significados que ocorrem e que são construídos nas organizações.   

Esta pesquisa é caracterizada como estudo de caso, pois permite o 

conhecimento amplo e aprofundado e possibilita ao pesquisador analisar a realidade 

de um determinado contexto.  

A coleta de dados deu-se por análise documental, explorando os documentos 

técnicos do ensino, da pesquisa e da extensão. Segundo as autoras Lüdke e André 

(1986), a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem 

de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. Segundo 

Phillips (1974 apud Lüdke e André, 1986), são considerados documentos quaisquer 
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materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o 

comportamento humano. Os documentos não são apenas uma fonte de informações 

contextualizadas, eles fornecem informações sobre o contexto, e constituem ainda 

uma fonte poderosa e rica da qual podem ser retiradas evidências que fundamentam 

afirmações e declarações da pesquisa (SANTOS, 2005). 

O recorte das práticas curriculares foi o currículo realizado neste estudo, no 

entanto, não foi realizada a entrevista com os professores das disciplinas. 
 

 

A pesquisa foi realizada em três etapas conforme a Figura 2: 

 

 
 
Fonte: criada pela pesquisadora 

Figura 2: Esquema das etapas da pesquisa. 

 

Neste momento serão especificadas estas etapas a fim de identificar e 

analisar as práticas curriculares do Curso de Fisioterapia da UNIVALI. 

Abordagem Qualitativa 
Estudo de Caso 

Análise documental 
Análise de conteúdo 

temático: Saúde do Idoso e o 
Processo de Envelhecimento 

1° Etapa:  
PPP, Matriz 

Curricular, Planos de 
Ensino (objetivo geral, 

ementa, conteúdo, 
cenários de práticas, 

cronograma e 
referências básicas) 

 
 

2° Etapa: 
Pesquisa: 

TCC 

 
 

3° Etapa: 
Projeto de 
Extensão 
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1ª etapa: correspondeu ao levantamento e análise de documentos técnicos 

do curso relativos ao ensino. No início da pesquisa documental foi necessário 

recolher o Projeto Político Pedagógico e os planos de ensino. Foram de interesse, 

nestes documentos analisados, a matriz curricular, a qual estava inserida no PPP e 

os 54 planos de ensino das disciplinas que abordavam em seus conteúdos o 

processo de envelhecimento humano e saúde do idoso, as patologias que podem 

acometer o idoso e as ações integradas à saúde do idoso. Estes planos estavam 

disponíveis no website da UNIVALI. As disciplinas: Estágio Hospitalar e 

Administração em Fisioterapia, que acontecem no 8º período do curso, não foram 

ministradas no primeiro semestre de 2007, período em que foi realizada a coleta dos 

dados, por isso não entraram na análise. 

 

2ª etapa: identificação e análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), no ano de 2006. Aqui também foram delimitados critérios de inclusão, sendo 

o primeiro critério a identificação do título dos trabalhos que continham saúde do 

idoso e processo de envelhecimento humano. O segundo constou da identificação 

das palavras-chave do estudo, como: saúde do idoso, idoso e processo de 

envelhecimento humano. Após, foi feita a leitura dos resumos para obter melhores 

esclarecimentos do trabalho e buscado, na íntegra, o TCC, verificando se o 

embasamento teórico contextualizava o idoso, verificando a população e a amostra, 

o local onde foi realizada a pesquisa, os problemas encontrados, quais os resultados 

e se continham referências utilizadas com a objetividade temática. Após a análise e 

organização dos dados do TCC, o resultado desta leitura está sintetizada no Quadro 

4, que se encontra na página 129.  

 

3ª etapa: esta constou da identificação e análise dos projetos de extensão do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) no campus de Itajaí. Para isso, igualmente 

foram definidos critérios de inclusão deste objeto: o título do projeto que aborda 

saúde do idoso e processo de envelhecimento humano no ano de 2006; a inclusão 

do Curso de Fisioterapia no projeto e a inclusão de alunos matriculados no Curso de 

Fisioterapia. Após ter sido identificado o projeto de extensão na temática saúde do 

idoso abordando o seu processo de envelhecimento, foi identificado qual referencial 

era utilizado na saúde do idoso, bem como se estava caracterizada a relação 
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multidisciplinar ou interdisciplinar do projeto, por meio de seu relatório parcial, no 

primeiro semestre de 2006. 

 

 

4.3 Procedimento de Análise 
 

 

Seguindo o roteiro pré-estabelecido pela metodologia de trabalho referente ao 

plano de ensino, seguiu-se o roteiro elaborado por Triviños (1987), baseado em 

Bardin (1977), realizando a análise de acordo com as três etapas de trabalho, que 

são pré-análise, descrição analítica e interpretação inferencial. 

Os itens analisados com a intenção de identificar as práticas curriculares 

sobre o processo de envelhecimento humano e a saúde do idoso no ensino do 

Curso de Fisioterapia foram: as ementas, o objetivo geral, os conteúdos das 

disciplinas, os locais de prática das disciplinas, o cronograma e as referências 

básicas.  

Depois de selecionados os planos de ensino, foram analisados e destacados 

os conteúdos destes documentos, procurando identificar palavras, expressões em 

relação ao idoso, ao processo de envelhecimento humano, à prevenção, à 

promoção, à proteção, à recuperação e à reabilitação da saúde no idoso. Em um 

processo de inúmeras leituras e releituras, foram examinados novamente os dados 

para detectar a temática mais freqüente, tendo em vista que a leitura flutuante 

“consiste estabelecer contatos com os documentos a serem analisados e conhecer 

os textos e as mensagens nelas contidas, deixando-se invadir por impressões, 

representações, emoções, conhecimentos e expectativas” (FRANCO, 2003, p.44). 

Bardin (2002) entende a leitura flutuante como uma fase semelhante à atitude de um 

psicanalista, pois, pouco a pouco, a leitura vai se tornando mais precisa, em função 

das hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material.  

Do material analisado, procedemos a anotações com esquemas em um 

caderno, contendo o nome da disciplina, a carga horária, os objetivos, a ementa, as 

palavras que mais se repetiam em relação a temática, os termos que mais se 

relacionavam com o idoso e processo de envelhecimento, destacando aqui as 

terminologias, as enfermidades que poderiam acometer o idoso, os cenários de 

práticas realizados em instituições geriátricas, palavras que se relacionavam com as 
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ações integradas na saúde do idoso e as referências bibliográficas utilizadas para 

esta temática. Depois de organizados os dados, passamos à construção de 

categorias a partir dos dados, confrontando com a teoria do estudo.  

Para a análise do conteúdo temático foram obtidas categorias conforme as 

informações contidas nos planos de ensino. Estas categorias foram agrupadas em 

cinco, sendo denominadas segundo sua relação com o tema. A organização do 

material coletado resultou em quadros que continham informações referentes ao 

idoso. O primeiro quadro sintetiza as disciplinas referentes ao idoso e ao processo 

de envelhecimento do Curso de Fisioterapia em 2007. O segundo se refere às 

disciplinas que contemplam, em seus conteúdos e cenários de práticas, a 

terminologia idoso e o processo de envelhecimento humano. O terceiro apresenta as 

disciplinas relacionadas às enfermidades que podem acometer o idoso. O quarto 

corresponde ao TCC. O quinto abrange os conteúdos gerontogeriátricos nas 

disciplinas do Curso de Fisioterapia. O sexto reúne a distribuição quantitativa das 

disciplinas de conhecimentos biológicos, biotecnológicos, humano-sociais e 

fisioterapêuticos e sua relação com a carga horária. Já o sétimo está relacionado às 

disciplinas que abordam as ações integradas à saúde (AIS), saúde do idoso e 

processo de envelhecimento e sua relação com a carga horária. Esses quadros se 

constituíram num banco de dados, cuja vantagem consistiu em poder relacioná-los 

sem perder de vista a contextualização do tema. 

A Figura 3 representa a análise deste estudo, a qual resulta da intersecção 

entre a saúde do idoso, o currículo e as ações integradas à saúde dando suporte às 

práticas curriculares investigadas. 
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Fonte: criada pela pesquisadora Dias, A.M. e orientador CUTOLO, L.R.A. (2007). 

FIGURA 3: A análise desta pesquisa é sobre a intersecção entre a saúde do idoso, o 

currículo e as ações integradas (          ). 

 

 

4.4 Ética 
 
 

Esta pesquisa foi submetida à apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da UNIVALI, sendo aprovada pelo parecer nº 131/2007. Além disso, foi 

solicitada à coordenação do Curso de Fisioterapia da UNIVALI do campus Itajaí a 

autorização para a utilização dos documentos técnicos referentes ao PPP, planos de 

ensino e TCC, antes da realização deste trabalho. 

Ações 
integradas 

Saúde do 
Idoso 

Currículo 
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O resultado obtido será devolvido sob a forma de dissertação à comunidade 

acadêmica, e a apresentação desta também será divulgada nas atividades internas 

do curso. 
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CAPÍTULO 5 
APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS REFERENTES 
ÀS PRÁTICAS CURRICULARES  
 
 
 
5.1 Ensino: Resultado do Projeto Político Pedagógico e da matriz curricular 
 

 

Seguindo a mesma metodologia do trabalho utilizado até agora, inicio a 

análise documental do PPP. 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Fisioterapia da UNIVALI, 

produzido por uma Comissão Responsável, foi editado como documento interno do 

Curso de Fisioterapia e do Centro de Ciências da Saúde da UNIVALI em agosto de 

2006. Este trata dos aspectos gerais e específicos do curso de Graduação em 

Fisioterapia, descrevendo seus dados gerais e seus referenciais educacionais e 

metodológicos, incluindo a articulação teoria-prática, a missão do curso, seus 

objetivos gerais e específicos e o perfil do egresso (UNIVALI, 2006). 

O documento refere-se ainda às condições de trabalho e presta informações 

sobre os corpos docente e discente, a divulgação do curso, a organização curricular, 

as atividades acadêmicas articuladas com o ensino, atividades complementares do 

curso, a pesquisa e a extensão e os sistemas de avaliação (UNIVALI, 2006). 

O PPP é um instrumento de gestão administrativa e pedagógica que busca 

promover ensino com qualidade, integrando a prática da pesquisa e da extensão 

(UNIVALI, 2002). Este documento é destinado à administração da UNIVALI, do CCS 

e do Curso de Fisioterapia e também aos seus docentes e discentes. Não tem uma 

veiculação externa, estando disponível para consulta na coordenação do curso. È 

discutido e divulgado nos fóruns do PPP que ocorre uma vez por ano na 

universidade. 

O PPP está fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais e tem por 

finalidade a formação de um profissional com um perfil generalista, humanista, crítico 

e reflexivo, capaz de atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Este expressa a 

prática pedagógica das Instituições e dos cursos, dando direção à gestão e às 

atividades educacionais. Ele é a identidade do curso. 
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Ao analisar o PPP, percebemos que este reproduz as diretrizes curriculares, 

afinal as diretrizes são caminhos que norteiam a nova proposta pedagógica, a qual 

deve ser garantida e concretizada na prática cotidiana. Para está prática é 

necessário garantir as ações de docentes e discentes e dos demais envolvidos no 

processo, possibilitando uma transformação a partir de mudanças de atitudes frente 

às novas expectativas da profissão.  

Por meio do PPP, foi possível encontrar os termos necessários à identificação 

das ações integradas na saúde e a saúde do idoso e o processo de envelhecimento. 

Em seu texto é citado dados a respeito do curso. 

Neste texto está descrito que a missão da Universidade é: 

 
Produzir e socializar o conhecimento pelo ensino, pesquisa e 

extensão, estabelecendo parceiras solidárias com a comunidade, em 

busca de soluções coletivas para problemas locais e globais, visando 

à formação do cidadão crítico e ético (UNIVALI, 2006, p.10, nosso 

grifo). 

 

Percebemos que a necessidade de rever a formação profissional vem ao 

encontro da missão da Universidade, e esta deve estar consolidada pelo ensino, 

pesquisa e extensão. Já a missão do Centro de Ciências da Saúde (CCS) é: 

 
Formar profissionais comprometidos com a promoção da saúde, pela 

integração das ações de ensino, pesquisa e extensão de forma 

interdisciplinar, socialmente comprometidos e eticamente fundamentados, 

objetivando com suas ações a melhoria das condições de vida da 

comunidade (UNIVALI, 2006, p.11, nosso grifo). 

 

Na missão do centro, é mencionada somente uma das ações integradas, esta 

vem ao encontro das diretrizes curriculares nacionais consoantes com os princípios 

do SUS, e os cursos de graduação do CCS estão voltados a estes princípios, 

também é realizadas parcerias com outras Instituições, focando a intersetorialidade, 

através da extensão. Na seqüência cabe ressaltar a missão do Curso de 

Fisioterapia: 

 
Formar profissionais fisioterapeutas generalistas, social e eticamente 

comprometidos com a educação, promoção, prevenção e tratamento e 
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reabilitação da saúde, na busca da melhoria das condições de vida da 

comunidade de forma integrada e qualificada, a partir da inserção do 

discente em ações interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão” 

(UNIVALI, 2006, p.11, nosso grifo). 

 

A partir disso, é possível depreender que há intenção de formar 

fisioterapeutas generalistas, com olhar global ao indivíduo, e isto se deve à 

influência das determinações das Diretrizes Curriculares do MEC de 2002 e a 

influência dos princípios do SUS abordando às ações integradas à saúde. 

O objetivo geral do curso: 

 
Formar profissionais fisioterapeutas capazes de programar, gerenciar e 

avaliar metas na promoção da saúde e do tratamento fisioterapêutico em 

cada disfunção apresentada pelo indivíduo, atuando com ética nas áreas 

preventiva, terapêutica e de reabilitação do paciente, visando preservar e 

restaurar a sua capacidade física, tanto em nível individual como coletivo 

(UNIVALI, 2006, p.11, nosso grifo). 

 

Pode-se perceber que a atuação está um pouco limitada, pois, além de 

prevenir, tratar e reabilitar a saúde, é também competência do fisioterapeuta 

promover e proteger a saúde da população.  

Quanto aos objetivos específicos do curso: 

 
Avaliar, planejar e estabelecer etapas de assistência; Atuar em todos os 

níveis de atenção à saúde, sob a ótica de um profissional generalista, 

baseado nas concepções de cidadania e ética; Realizar diagnóstico 

fisioterapêutico e funcional do paciente; Selecionar, qualificar e quantificar 

os recursos, métodos e técnicas apropriadas nas mais variadas áreas do 

campo de atuação fisioterapêutico; Utilizar os diversos recursos físicos e 

naturais, recursos terapêuticos manuais, a cinesioterapia e métodos 

específicos de tratamento fisioterápico; Tratar e reavaliar, sistematicamente, 

o seu trabalho, durante todo o processo terapêutico; Atuar multi, inter e 

transdisciplinarmente exercitando a comunicação entre os profissionais da 

saúde; Buscar sistemática e continuamente informações que contribuam 

para a melhoria das condições de vida do indivíduo e da coletividade 

pautados em pesquisas científicas e gerenciar serviços de saúde (UNIVALI, 

2006, p.12, nosso grifo). 
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Podemos notar que, nos objetivos específicos, citados, não há evidência da 

promoção e proteção à saúde, mas faz comentário sobre a atenção básica e, ainda, 

o que percebe é um curso voltado mais para a reabilitação. 

No contexto do curso, no subitem mercado de trabalho, o texto refere-se à 

área de atuação da Fisioterapia na educação, promoção de saúde, prevenção, 

tratamento e reabilitação das morbidades, nas diversas especialidades da saúde, 

utilizando-se, para tal fim, os recursos terapêuticos com embasamento científico. 

Ainda no que se refere à atuação profissional, não está citada no texto a saúde do 

idoso. 

Apesar de estar descrito no PPP que o fisioterapeuta tem que atender às 

necessidades da população, ainda há uma desarticulação entre a formação 

acadêmica e a capacitação de recursos humanos para o SUS. Para aproximar o 

aluno da realidade social foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Fisioterapia, dando ênfase na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, trabalhando com a integralidade, um dos eixos 

norteadores do SUS. 

Ainda está descrito no texto que “aos poucos vem se abandonando o modelo 

hospitalocêntrico que tem como foco a cura e a reabilitação para um modelo de 

prevenção e promoção da saúde, causando uma nova mudança no paradigma desta 

profissão”. E de que a perspectiva de atingir este perfil poderá ocorrer com a 

formatura dos discentes, frutos da nova matriz curricular implantada em 2004/I, 

currículo 3, que está sendo conduzida desde então em a articulação com a nova 

proposta das Diretrizes Curriculares para o Curso de Fisioterapia (UNIVALI, 2006, 

p.14). 

A matriz curricular descreve a estrutura do curso em detalhes, com base nas 

Diretrizes Curriculares, mostrando que é desenvolvido em 8 semestres letivos, nos 

quais os conteúdos estão divididos em conhecimentos biológicos, biotecnológicos, 

humanos e sociais e em fisioterapia, com 3.915 horas/aula (261 créditos), mais 240 

horas de atividades complementares, totalizando 4.155 h/a. 

A concepção da matriz curricular, currículo 3, foi pautada na necessidade de 

distribuir homogeneamente a carga horária nos diferentes semestres letivos, no 

baixo índice de percentual de disciplinas nas áreas de conhecimento em Fisioterapia 

nos períodos iniciais do curso e na discrepância entre carga horária teórica e prática. 

Neste novo currículo, ainda há a inclusão de disciplinas optativas, na busca de 
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manter a matriz curricular ligada às transformações de mercado de trabalho, sem a 

necessidade de realizar reformas constantes (UNIVALI, 2006, p. 83). 

A seguir, na Tabela 1, apresentamos a grade curricular do curso e, na Tabela 

2, as disciplinas optativas. 

 

 

TABELA 1 - Disciplinas curriculares do Curso de Fisioterapia 
 

 

Período  Disciplinas Requisito 
Paralelo 

Pré-
Requisitos Créd C/H 

 1. Citologia e Embriologia Humana   05 75 
 2. Anatomia Humana I   08 120 
 3. Histologia   03 45 
 4. Bioquímica   04 60 

1 5. Saúde Coletiva   03 45 
 6. Antropologia   02 30 
 7. Pesquisa I   03 45 
 8. Biofísica Básica   04 60 
 9. Iniciação em Fisioterapia   03 45 
  Total carga-horária - 1º período   35 525 
 10. Anatomia Humana II  2 04 60 
 11. Fisiologia Humana 10  08 120 
 12. Genética   03 45 
 13. Ética e Cidadania   02 30 

2 14. Imunologia   02 30 
 15. Pesquisa II  7 03 45 
 16. Imaginologia I 10 8 03 45 
 17. Cinesiologia e Biomecânica I 10 8 06 90 

 18. Recursos Termoeletromagnéticos 
em Fisioterapia I  8 03 45 

  Total carga-horária  - 2º período   34 510 
 19. Fisiologia do Esforço  11 04 60 
 20. Cinesiologia e Biomecânica II  17 04 60 
 21. Farmacologia  3-11 04 60 
 22. Patologia Geral  3-11 04 60 
 23. Recursos Hídricos   03 45 

3 24. Pesquisa III  15 02 30 
 25. Imaginologia II  16 03 45 
 26. Fisioterapia Preventiva I 20-22 5 04 60 

 27. Recursos Termoeletromagnéticos 
em Fisioterapia II 11 18 03 45 

 28. Avaliação Cinético-Funcional I 20  04 60 
  Total carga-horária - 3º período   35 525 
 29. Fisiopatologia de Órgãos e Sistemas 21 22 04 60 
 30. Trabalho de Iniciação Científica I  24 02 30 
 31. Fisioterapia Preventiva II  26 04 60 
 32. Recursos Manuais   04 60 
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4 33. Recursos Cinéticos em Fisioterapia I  20 08 120 
 34. Pneumologia I 36 19 04 60 
 35. Pediatria I 23-31-36 22 04 60 
 36. Avaliação Cinético-Funcional II 31-25-29 28 04 60 
  Total carga-horária - 4º período   34 510 
 37. Deontologia   02 30 
 38. Trabalho de Iniciação Científica II  30 02 30 
 39. Uro-Gineco-Obstetrícia I  23-27-36 04 60 
 40. Neurologia I 23 31-36- 07 105 

5 41. Pneumologia II  34 04 60 
 42. Pediatria II  35 03 45 
 43. Ortopedia e Traumatologia I 23-31 27-36 07 105 
 44. Cardiovascular I 23 19-36 05 75 
  Total carga-horária - 5º período   34 510 
 45. Ortopedia e Traumatologia II  43 06 90 
 46. Reumatologia 23 27-36 07 105 
 47. Pediatria III  42 03 45 

6 48. Pneumologia III  41 04 60 
 49. Uro-Gineco-Obstetrícia II  39 03 45 
 50. Neurologia II  40 06 90 
 51. Cardiovascular II  44 06 90 
  Total carga-horária - 6º período   35 525 
 52. Psicologia aplicada à Fisioterapia   03 45 

7 53. Trabalho de Iniciação Científica III  38 1 15 

 54. Estágio I  Todas até 
6º período 24 360 

  Total carga-horária - 7º período   28 420 

 55. Estágio II  Todas até 
6º período 24 360 

8 56. Administração em Fisioterapia   02 30 
  Total carga-horária - 8º período   26 390 

  Horas sem as Atividades 
Complementares   - 3915

  Atividades Complementares   - 240 
  Carga-Horária Total   261 4155

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Fisioterapia 2005/2006. 

Tabela 1: Grade Curricular de 2007 do Curso de Fisioterapia da UNIVALI. 
  
 

Das 4155 horas aula, 240 h/a são de atividades complementares que os 

alunos precisam realizar durante o curso, sendo que destas, 90 h/a poderão ser 

cursadas como disciplinas optativas, conforme tabela 2 a seguir. 
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TABELA 2 – Disciplinas optativas do Curso de Fisioterapia 
 

 DISCIPLINAS OPTATIVAS Requisito 
Paralelo Pré-Requisitos Créditos C/H 

Atividade Física e Saúde     

1 
Urgência e Reanimação 
Cardiopulmonar   03 45 

2 Nutrição   03 45 
3 Exames Complementares   03 45 
4 Fisioterapia Desportiva   03 45 
5 Treinamento Físico   03 45 
6 Atividade Física e Saúde   03 45 
Atenção Domiciliar     

1 Noções de Enfermagem   03 45 

2 Nutrição   03 45 

3 PSF (programas 
governamentais)   03 45 

4 Fisioterapia Domiciliar   03 45 
Crescimento e Desenvolvimento 
Humano     

1 Nutrição   03 45 
2 Gerontologia   03 45 

3 Crescimento e 
Desenvolvimento Humano    03 45 

4 Psicomotricidade   03 45 
Dermato-Funcional (estética e 
reparadora)     

1 Dermatologia   03 45 
2 Cirurgia Plástica   03 45 

3 Fisioterapia Dermato-
Funcional   03 45 

Fisioterapia “Laboral”     
1 Ergonomia Aplicada   03 45 
2 Fisioterapia “Laboral”   03 45 

     Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Fisioterapia 2005/ 2006. 

     Tabela 2: Disciplinas optativas do Curso de Fisioterapia da UNIVALI. 
  

 

Notamos, na Tabela 2, relativa às disciplinas optativas, que há uma disciplina 

de gerontologia, que aborda o processo de envelhecimento, mas esta não é 

oferecida todos os semestres letivos, isto é, ela ocorre em um momento apenas. 
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De acordo com a PNSI (BRASIL, 1999), precisa haver uma parceria com o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para que as Instituições de Ensino 

gerem informações relacionadas à prevenção e à promoção da saúde dos idosos, 

recuperando suas incapacidades.  

 
A adequação de currículos, metodologias e material didático de 

formação de profissionais na área da saúde, visando ao atendimento 

das diretrizes fixadas na PNSI de 1999 (BRASIL-PNSI, 1999, p.16, 

nosso grifo). 

 

O Ministério da Educação deve apoiar a criação dos Centros de referência 

nas universidades, viabilizar a criação de Universidades Abertas da Terceira Idade, 

desenvolver programas educativos para profissionais, idosos, família e comunidade, 

coordenar a criação de programas de pós-graduação em gerontogeriatria e apoiar 

pesquisas e estudos na área. 

Ao Ministério da Saúde cabe: 

 
O incentivo à criação de Centros Colaboradores de Geriatria e 

Gerontologia nas instituições de ensino superior, que deverão atuar 

de forma integrada com o SUS e os órgãos estaduais e municipais de 

assistência social, mediante o estabelecimento de referência e contra-

referência de ações e serviços para o atendimento integral dos idosos 

e a capacitação de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, 

visando à qualificação contínua do pessoal de saúde nas áreas de 

gerência, planejamento, pesquisa e assistência ao idoso (BRASIL- 

PNSI, 1999, p.16, nosso grifo). 

 

Segundo a proposta da alteração da matriz curricular do Curso de 

Fisioterapia da UNIVALI, elaborada em março de 2003, o profissional formado pelo 

curso deverá apresentar um perfil generalista e exercerá atividades complexas que 

requerem uma sólida formação, capaz de trabalhar o indivíduo como um todo 

(UNIVALI, 2003). 

Para chegar a este perfil, houve a necessidade da contribuição de cada área 

de conhecimento definida nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Fisioterapia do MEC, de 2002. 
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Para os Cursos de Fisioterapia, as disciplinas estão divididas em áreas de 

conhecimento Biológicos, Humano-sociais, Biotecnológicos e Fisioterapêuticos. 

Nesse sentido, o profissional precisa evidenciar comportamentos humanistas, 

críticos e reflexivos e técnico-científicos, além de estar capacitado a atuar em todos 

os níveis de atenção à saúde. 

As disciplinas compostas na área biológica visam compreender a constituição 

biológica do ser humano na sua gênese, os aspectos anatômicos gerais e 

específicos, a função e o movimento e os processos patológicos e fisiopatológicos 

gerais e específicos de órgãos e sistemas (UNIVALI, 2003). 

A área do conhecimento humano-social tem como objetivo o estudo do 

homem e seus aspectos socioculturais, filosóficos e antropológicos, relacionando o 

processo saúde-doença em suas multideterminações às políticas atuais de 

educação e saúde, voltadas a situações da prática fisioterapêutica. A compreensão 

dos princípios éticos, bioéticos e deontológicos aplicados à pesquisa e às relações 

profissionais em Fisioterapia permeiam toda a formação do profissional 

fisioterapeuta (UNIVALI, 2003). 

As disciplinas da área biotecnológica estão calcadas nos conhecimentos e na 

aplicação dos fundamentos biofísicos e tecnológicos voltados à prática 

fisioterapêutica. As aplicações de conhecimentos científicos fornecem subsídios para 

o desenvolvimento da pesquisa e inovação em Fisioterapia (UNIVALI, 2003). 

A área de conhecimentos fisioterapêuticos compreende a aquisição de 

conhecimentos na área de formação específica da Fisioterapia. O conhecimento da 

função e disfunção do movimento humano e o estudo da cinesiologia e da 

cinesioterapia inserido em uma abordagem sistêmica, somados aos conhecimentos 

dos recursos semiológicos, diagnósticos, preventivos e terapêuticos, 

instrumentalizam a ação fisioterapêutica nas diferentes áreas de atuação e nos 

diferentes níveis de atenção (UNIVALI, 2003). 

Os objetivos para os diversos períodos foram construídos sob a viés das 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Fisioterapia, sendo, então, divididos em 

áreas de conhecimentos Biológicos, Humano-sociais, Biotecnológicos e 

Fisioterapêuticos. Para cada área de conhecimento foram estabelecidas habilidades 

e competências; as disciplinas foram distribuídas nos períodos e norteadas pelos 

objetivos dos períodos. 
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Para cada período do curso, foi eleito um objetivo geral, que norteou os 

objetivos específicos em cada área de conhecimento. A partir destes as disciplinas 

foram distribuídas por períodos e suas ementas foram construídas.  

A seguir, apresentamos, na Tabela 3, a distribuição quantitativa das 

disciplinas nas áreas de conhecimentos Biológicos, Biotecnológicos, Humanos 

Sociais e Fisioterapêuticos com sua respectiva carga horária e a porcentagem em 

relação à carga horária total do curso e, mais adiante, no apêndice A (Quadro 6), 

está cada disciplina que compõe estas áreas. 

 
 

TABELA 3 – Quantidade de disciplinas curriculares em relação aos 
conhecimentos 

 

Quantidade de 
disciplinas: 

Hora/Aula % 

14 Disciplinas com 
conhecimentos 
biológicos 

945h/a 24,137% 

09 Disciplinas de 
Conhecimentos 
Biotecnológicos 

345h/a 8,812% 

5 Disciplinas de 
Conhecimentos 
Humano-sociais 

180h/a 4,597% 

28 Disciplinas com 
Conhecimentos em 
Fisioterapia 

2445h/a 62,452% 

Total de disciplinas 56 Carga Horária Total 
3915h/a 

100% 

Fonte: Tabela construída pela pesquisadora. 
 
Tabela 3. Distribuição quantitativa das disciplinas de conhecimentos Biológicos, 

Biotecnológicos, Humano-sociais e Fisioterapêuticos, suas cargas horárias e porcentagens 

em relação à carga horária total de disciplinas do curso. 
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5.1.1 Resultado das categorias encontradas nas disciplinas que contemplam o 
idoso 

 

As categorias agrupadas foram: clínica, ciências básicas, proteção, 

reabilitação e semiologia. São elas: 

 

• Clínica: Parkinson, doenças intersticiais, Doenças Pulmonares Obstrutivas 

Crônicas (DPOC), Incontinência Urinária (IU), artrose e osteoartrose, Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), Hipertensão Arterial (HA), artroplastias de quadril 

e joelho no paciente reumático, insuficiência cardiovascular, amputados, 

osteoporose. 

 

• Ciências básicas: envelhecimento e exercícios, efeitos do treinamento com 

exercício.  

 

• Proteção: atividades preventivas para os idosos.  
 

• Reabilitação: órtese e prótese, prática no residencial geriátrico, prescrição de 

exercícios cardiovasculares, diagnóstico fisioterapêutico, intervenção 

fisioterapêutica, planejamento, execução e aplicação de técnicas 

fisioterapêuticas, reabilitação cardiovascular.  
 

• Semiologia: avaliação cinética-funcional, testes para prevenir quedas, testes 

para avaliar o equilíbrio, testes para avaliar a capacidade funcional do idoso. 
 

As ações integradas são aquelas que visam às ações de promoção da saúde, 

recuperação, proteção, prevenção e reabilitação, as quais formam grupos de 

categorias. Estas não são específicas do idoso. Assim, é possível observar a 

ausência do grupo de categoria relacionado à promoção à saúde, pois este não se 

encontra nos conteúdos das disciplinas analisadas, e também há ausência de 

conteúdos voltados às políticas públicas dirigidas aos idosos. 
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Segundo Mayeama (2006) a promoção da saúde, a recuperação da saúde, a 

proteção da saúde e a reabilitação da saúde pertencem a categorias diferentes de 

ações de saúde. Elas não são consideradas sinônimos, pois se complementam e 

são chamadas de ações integradas em saúde, sendo entendidas como um dos 

sentidos da integralidade. 

A seguir apresento, no Quadro 1, as categorias que se encontram em tais 

disciplinas. E, mais adiante, nas páginas 102 e 103, insiro o Quadro 2, referente às 

disciplinas que trazem, em seus conteúdos, a terminologia idoso e processo de 

envelhecimento humano. Em relação aos conteúdos voltados ao idoso, foram 

encontradas as atividades preventivas para os idosos, além dos testes para avaliar a 

capacidade funcional dos idosos, a propensão a quedas e o equilíbrio. 

Nos conteúdos vinculados ao processo de envelhecimento humano, foram 

encontradas as terminologias: conceito, alterações biológicas e efeitos do exercício. 

Os conteúdos relacionados à gerontogeriatria foram: conceitos de gerontologia, 

geriatria e significado da terceira idade. Por fim, os conteúdos relacionados aos 

cenários de práticas da Fisioterapia gerontogeriátrica foram: abordagem 

fisioterapêutica na terceira idade, principais diferenças nas etapas a serem 

consideradas na avaliação do paciente idoso e prática no residencial geriátrico. 

 

QUADRO 1 – Categorias relacionadas ao idoso e processo de envelhecimento 
 

CATEGORIAS DISCIPLINAS 

Envelhecimento e exercícios Fisiologia do Esforço 

Fisioterapia Preventiva na Terceira 

Idade 

Conceito de geriatria 

Conceito de gerontologia 

Processo de envelhecimento  

Alterações biológicas 

 Fisioterapia Preventiva II 

Avaliação neurológica do idoso Avaliação Cinética Funcional do Idoso 

Enfisema 

Pneumonia 

Isquemia  

Fisiopatologia de Órgãos e Sistemas 
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Hemorragia cerebral 

Osteoporose 

Osteoartrite 

Osteoartrose 

Doença de Paget 

Incontinência Urinária (IU) 

Parkinson 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) 

Neurologia I 

Prescrição de exercícios físicos 

Programa de Prevenção 

Programa de Reabilitação 

Cardiovascular 

Cardiovascular I 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC) 

Pneumonia 

Pneumologia II 

Osteoporose e climatério 

Reposição hormonal 

Uro-gineco-obstetrícia I 

Incontinência urinária Uro-gineco-obstetrícia II 

Artrose 

Osteoartrose 

Artroplastia de joelho 

Artroplastia de quadril 

Reumatologia 

Parkinson 

Demência 

Neurologia II 

Amputações 

Órteses 

Próteses 

Ortopedia e Traumatologia I 

Prevenção da Hipertensão Arterial 

Promoção à Saúde do hipertenso 

Cardiovascular II 

Fonte: criado pela pesquisadora. 

 

Quadro 1. Categorias relacionadas ao idoso e ao processo de envelhecimento 

apresentadas nas disciplinas do Curso de Fisioterapia de 2007. 
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5.1.2 Disciplinas que contemplam a saúde do idoso e o processo de 
envelhecimento humano 
 

 

No Quadro 2, estão identificadas as disciplinas que trazem, em seus 

conteúdos, a palavra idoso e processo de envelhecimento humano. As disciplinas 

são: Pneumologia II, do 6° período; Avaliação Cinético Funcional II, do 4° período; 

Fisioterapia Preventiva II, do 4° período e Fisiologia do Esforço, do 3° período. Em 

relação aos conteúdos voltados ao idoso, encontram-se as atividades preventivas 

para os idosos, o teste para avaliar a capacidade funcional de idosos, a propensão a 

quedas e o equilíbrio. 

Os conteúdos identificados sobre o processo de envelhecimento foram: 

conceito, alterações biológicas e efeitos do exercício. No caso da gerontogeriatria, 

os conteúdos identificados foram: conceitos de gerontologia, geriatria e terceira 

idade, os conteúdos identificados nos cenários de prática da fisioterapia 

gerontogeriátrica foram: abordagem fisioterapêutica na terceira idade, principais 

diferenças nas etapas a serem consideradas na avaliação do paciente idoso e 

prática no residencial geriátrico. 

 

QUADRO 2 - Disciplinas que abordam a terminologia idoso e processo de 
envelhecimento humano 

 

Disciplinas que 
abordam a Saúde 

do Idoso 

Conteúdos CARGA 
HORÁRIA 

% sobre a 
carga horária 
de disciplinas

Pneumologia II 
6° período 

Aula Prática 
Residencial Geriátrico: 
30 h/a. 

30 h/a 0,766% 

Avaliação Cinético 
Funcional II 
4° período 
 
 
 
 

Avaliação Cinética 
Funcional Neurológica: 
principais diferenças nas 
etapas a serem 
consideradas na 
avaliação do paciente 
idoso (teste de força, 
teste de sensibilidade, 
equilíbrio, aspectos 
cognitivos): 45 h/a. 

45 h/a 1,149% 
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Fisioterapia 
Preventiva II 
4° período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisioterapia Preventiva na 
Terceira Idade: (conceitos 
de gerontologia, 
geriatria, terceira idade, 
processo de 
envelhecimento, 
alterações biológicas no 
processo de 
envelhecimento, 
abordagem 
fisioterapêutica na 
terceira  
idade, testes para 
prevenir quedas, testes 
para avaliar o equilíbrio, 
teste para avaliar a 
capacidade funcional do 
idoso, atividades 
preventivas para os 
idosos): 18 h/a. 

18h/a 0,459% 

Fisiologia do 
esforço 
3° período 
 

Efeitos do exercício: 
(envelhecimento e 
exercícios): 24 h/a. 

24 h/a 0,613% 

TOTAL _____________ 117h/a de 
conteúdos 

relacionados 
ao idoso 

2,987% de 
disciplinas 

relacionadas 
ao idoso 

Fonte: criada pela pesquisadora. 

 
Quadro 2. Relação das disciplinas que mencionam a terminologia idoso e processo de 

envelhecimento humano em seus conteúdos programáticos e estratégias de ensino, com as 

devidas cargas horárias e percentuais. 
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5.1.3 Disciplinas que contemplam patologias que podem acometer o idoso 
 
 

Avaliados os 54 planos de ensino do Curso de Fisioterapia, foram 

identificados somente quatro que mencionavam os termos idoso e processo de 

envelhecimento humano. Além desses quatro planos, nove abordavam patologias 

que podem acometer o idoso. 

Os planos de ensino das disciplinas identificadas foram: Fisiologia do esforço; 

Fisioterapia Preventiva II; Avaliação cinético-funcional; Fisiopatologia de órgãos e 

sistemas; Neurologia I; Pneumologia I; Uro-gineco-obstetrícia I; Uro-gineco-

obstetrícia II; Reumatologia; Neurologia II; Ortopedia e traumatologia I; 

Cardiovascular I; Cardiovascular II. Nestes foram analisados o objetivo geral da 

disciplina, a ementa, os conteúdos programáticos, o cronograma e as referências 

bibliográficas básicas. Foram examinados os planos de ensino do primeiro período 

até o sétimo período do curso, o oitavo período não entrou nesta análise por não 

apresentar a descrição dos conteúdos na época da coleta, pois o curso não havia 

implantado todo o currículo 3. 

O currículo atual do curso tem uma carga horária de 4.155 horas/aula, sendo 

que deste total 240 horas/aula são destinadas a atividades complementares. Dentro 

destas atividades, 90 h/a poderão ser cursadas como disciplinas optativas, sendo 

que cada disciplina tem 45 h/a.  

É importante informar que as disciplinas optativas também não entraram 

nesta análise, pois, das 19 disciplinas mostradas anteriormente na tabela 2, somente 

duas são ofertadas por semestre. Estas disciplinas são selecionadas pelos alunos 

matriculados no curso e acontecem mediante a quantidade de alunos inscritos.  

A seguir, apresentamos e analisamos os 13 planos de ensino do Curso de 

Fisioterapia. 
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1-Plano de ensino da disciplina de Fisiologia do Esforço, do 3° período 
 

A disciplina apresenta como objetivo geral: 

 
Conhecer e compreender as alterações fisiológicas na prática de atividades 

físicas (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

E como ementário da disciplina: 

 
“[...] Efeitos do Exercício” (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Podemos encontrar na unidade 3 os conteúdos referentes à ementa acima: 

Envelhecimento e exercícios. 

Percebemos que, nesta unidade, é contemplado o envelhecimento, mas toda 

a unidade 3 tem 24 horas/aula, ou seja, o conteúdo envelhecimento e exercício está 

diluído nas 24 horas/aula desta unidade. Não há referência de quantas horas são 

dadas ao envelhecimento, nem se faz referência do que é abordado no conteúdo.  

Não foram encontradas nas referências bibliográficas evidências sobre a 

saúde do idoso. 

 

 

2-Plano de ensino da disciplina Fisioterapia Preventiva II, do 4° período 
 
           A disciplina apresenta como objetivo geral: 

 
Perceber e identificar as ações da fisioterapia preventiva na comunidade 

(UNIVALI, 2007, p.1). 

 

 

 E na ementa da disciplina: 

 
“[...]Fisioterapia Preventiva na terceira idade[...]” (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Encontram-se, na unidade 5, os conteúdos relacionados à ementa descrita: 

5.1 Conceitos de geriatria, gerontologia, processo de envelhecimento e velhice; 5.2 
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Alterações biológicas do processo de envelhecimento; 5.3 Abordagens da 

fisioterapia preventiva na terceira idade, 5.3.1 Testes para prevenir quedas; 5.3.2 

Testes para avaliar o equilíbrio; 5.3.3 Testes para avaliar a capacidade funcional; 5.4 

Atividades preventivas para os idosos. 

No conteúdo programático da disciplina foi encontrado um subitem de 

categorias agrupadas, denominado Semiologia, que contempla os testes para 

prevenir quedas, que representam um grande problema para as pessoas idosas, 

causando suscetibilidades a lesões.  

Nos conteúdos relacionados ao idoso, não há clareza dos fatores que podem 

ocasionar as quedas e nem como sua prevenção. É Mencionado apenas os testes, 

porém não está especificado quais os mais utilizados para prevenir estes riscos no 

idoso.  

Quanto aos testes, os de avaliação da capacidade funcional são instrumentos 

imprescindíveis para a avaliação funcional individual, que é um meio para se 

trabalhar a prevenção de agravos de doenças crônico-degenerativas não-

transmissíveis. 

A partir da avaliação funcional, o risco funcional da população idosa pode ser 

determinado, principalmente as que vivem em instituições de longa permanência. 

Isso significa que a Fisioterapia pode prevenir distúrbios que afetam o movimento 

humano, bem como recuperar e adaptar o mesmo que está prejudicado sobre tal 

função, o que o torna imprescindível à realização de tarefas do dia-a dia. Em 

gerontogeriatria, o crescente destaque dado à capacidade funcional tem implicações 

diretas no papel profissional do fisioterapeuta. 

A prevenção baseia-se no conceito epidemiológico de risco como 

probabilidade, segundo Almeida Filho (2000), e está focada na doença.  

A saúde da pessoa idosa é a interação entre a saúde física, a saúde mental, 

a independência financeira, a capacidade funcional e o suporte social (Ramos, 

2002). Com a perspectiva de ampliar o conceito de “envelhecimento saudável”, a 

Organização Mundial da Saúde propõe “Envelhecimento Ativo: Uma Política de 

Saúde” (2005), ressaltando que o governo, as organizações internacionais e a 

sociedade civil devem implementar políticas e programas que melhorem a saúde, a 

participação e a segurança da pessoa idosa, visando estimular programas de 

prevenção de agravos de doenças crônicas não-transmissíveis em indivíduos 

idosos. 
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As políticas públicas de saúde, objetivando assegurar atenção a toda 

população, têm dado visibilidade a um segmento populacional até então pouco 

notado pela saúde pública, os idosos com alto grau de dependência funcional. É 

possível a criação de ambientes físicos, sociais e atitudinais que possibilitem 

melhorar a saúde das pessoas com incapacidades, tendo como uma das metas 

ampliar a participação social dessas pessoas na sociedade (BRASIL, 2006). Por isso 

mesmo, é imprescindível oferecer cuidados sistematizados e adequados a partir dos 

recursos físicos, financeiros e humanos de que se dispõe hoje. 

Esta unidade dedica 18 horas/aula, para trabalhar aspectos preventivos na 

terceira idade. No total são 60 horas/aula, sendo que esta possui quatro créditos, 

que estão divididos em dois créditos de teoria e dois de prática. O processo de 

envelhecimento pode ser trabalhado ao longo do curso, apesar de que aqui o 

discente deva reconhecer a importância da atuação preventiva na terceira idade, 

não há menção, por meio dos conteúdos, de como é trabalhada a prevenção, e de 

como é esta abordagem. No conteúdo não está claro o que é abordado no processo 

de envelhecimento.  

Em relação às referências bibliográficas básicas, o plano de ensino aponta o 

livro sobre: “Fisioterapia na Terceira Idade”, que tem um enfoque gerontológico, 

abordando, em seus conteúdos, o processo de envelhecimento, seus aspectos 

demográficos, aspectos político-sociais, aspectos fisiológicos e psicológicos, 

algumas patologias crônico-degenerativas e o trabalho em equipe. O enfoque está 

na atenção terciária e secundária à saúde do idoso. O nível de atenção terciário é 

constituído por grandes hospitais gerais e especializados, que concentram 

tecnologia de maior complexidade e de ponta, servindo de referência para os demais 

programas, sistemas e serviços. 

Neste plano de ensino foram utilizadas como estratégia as aulas práticas no 

Residencial Geriátrico, com 10 horas/aula, e as 8 horas/aula teóricas, perfazendo, no 

total, 18 horas/aula. 
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3-Plano de ensino da disciplina Avaliação Cinético-Funcional do 4° período 
 

A disciplina apresenta, no seu plano de ensino, como objetivo geral: 

 
Realizar a avaliação cinético-funcional das patologias neurológicas, e 

cardiorespiratórias correlacionando suas morfologias e funções dos 

sistemas do corpo humano (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

E na ementa: 

 
Avaliação cinética funcional neurológica. Avaliação cinética funcional 

cardiovascular. Avaliação cinética funcional respiratória (UNIVALI, 2007, 

p.1). 

 

Podemos observar que, nesta disciplina, como já diz o nome, é abordada a 

avaliação cinética-funcional. A palavra idoso é encontrada somente na unidade 1: 

avaliação cinética funcional neurológica, com os respectivos conteúdos: 1.1 

anamnese (história da moléstia atual e pregressa do paciente neurológico); 

1.2.principais diferenças nas etapas a serem consideradas na avaliação do paciente: 

bebê, criança, adolescente, adulto e idoso, 1.2.1 teste de força muscular, 1.2.2 teste 

de sensibilidade protoprática e epicrítica, 1.2.3 testes de reflexos superficiais e 

profundos, 1.2.4. avaliação da coordenação motora e equilíbrio, 1.2.5. avaliação da 

marcha do paciente neurológico, 1.2.6. aspectos cognitivos a considerar na 

avaliação do paciente neurológico. 

No conteúdo programático da disciplina foi encontrada uma categoria que se 

refere à Semiologia. Para que o fisioterapeuta chegue ao tratamento, ele precisa 

avaliar o indivíduo para estabelecer um diagnóstico cinesiológico-funcional, bem 

como objetivos de tratamento, prognóstico, prescrição, indução do tratamento, 

reavaliação e alta do paciente/cliente. Sendo assim, a reabilitação consiste na 

recuperação parcial ou total das capacidades perdidas no processo de doença e na 

reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e a sua atividade profissional 

(BRASIL, 1990). 

Notamos a unidade é de 45 horas/aula, o qual, provavelmente não está 

somente destinado ao idoso, dividindo-se entre horas para o bebê, a criança, o 
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adolescente, o adulto e o idoso, o que impede saber quantas horas estão destinadas 

ao idoso. 

Nos conteúdos dessa disciplina aparece somente a avaliação neurológica do 

idoso, visto que, na ementa, aparece avaliação cardiovascular e respiratória, embora 

não esteja contemplada, em seus conteúdos, a palavra idoso.  

Além disso, notamos também que não há referências de apoio sobre saúde 

do idoso. 

 

 

4-Plano de ensino da disciplina Fisiopatologia de Órgãos e Sistemas, do 4° 
período 
 

O objetivo geral da disciplina é: 

 
Capacitar o aluno para compreender e reconhecer as alterações fisiológicas 

que ocorrem nas principais doenças humanas relacionadas ao exercício da 

Fisioterapia enfatizando a aplicação dos conhecimentos de Fisiopatologia 

na prevenção da doença e na manutenção da saúde preparando um 

profissional voltado para o desenvolvimento e a cultura da humanidade 

(UNIVALI, 2007, p.1). 

 

A ementa da disciplina é: 

 
“Fisiopatologia cardíaca. Fisiopatologia pulmonar. Fisiopatologia do sistema 

nervoso. Fisiopatologia osteomioarticular[...]”(UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Podemos observar que essa disciplina está direcionada às doenças em geral. 

Os conteúdos relacionados com o idoso estão grifados, e são abordados nas 

unidades descritas a seguir. 

Na unidade 2 há conteúdos sobre a fisiopatologia pulmonar onde 

encontramos dois conteúdos que podem ter uma prevalência no idoso: enfisema e 

pneumonia. Na unidade 3, na qual é abordada a fisiopatologia do sistema nervoso, 

com dois conteúdos que podem ter prevalência no idoso: hemorragia e isquemia 

cerebral. Na unidade 4, na qual encontramos a fisiopatologia osteomioarticular, 

podendo-se identificar quatro conteúdos que estão relacionados com o idoso: 
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osteoporose, doença de Paget, osteoartrite, osteoartrose e na unidade 5, 

fisiopatologia uro-ginecológica, há dois conteúdos: distúrbios da bexiga neurogênica 

no parkinson e incontinência urinária. 

Na unidades 3 é trabalhada a especificidades de patologias de órgãos e 

sistemas, mas não é abordada uma especificidade em saúde do idoso.  

No conteúdo programático da disciplina foi encontrado um grupo de 

categorias denominado Clínica, relacionada às doenças. Apesar de esta disciplina 

ter um caráter biologicista, epidemiológico, demonstra a multicausalidade como 

condicionante da doença e não apenas a presença exclusiva de um agente. 

É de suma importância para o fisioterapeuta estudar as patologias e as 

alterações funcionais do organismo, já que este precisa tratar as disfunções cinético-

funcionais, como distúrbios neuromusculares, osteomioarticulares, cardiovasculares, 

respiratórios e gineco-obstétricos, entre outros. 

Em relação às medidas preventivas para a osteoporose, que devem começar 

na infância, é necessária a realização de exercícios com freqüência regular, 

associada a uma dieta rica em cálcio e à exposição regular ao sol, para  absorção da 

Vitamina D. Outra medida preventiva é a melhoria nas condições de equilíbrio e 

visão. 

A unidade 2 tem 13 horas/aula, a unidade 3 tem 16 horas/aula, a unidade 4 

tem 18 horas/aula e a unidade 5, 14 horas/aula, totalizando 61 horas/aula para estes 

conteúdos. 

 

 

5-Plano de ensino da disciplina Neurologia I, do 5° período: 
 

Em seu plano de ensino a disciplina apresenta como objetivo geral: 

 
Organizar planos de ação baseado em fundamentos de neurofisiologia, 

aplicando técnicas e recursos fisioterapêuticos na prevenção, tratamento e 

reabilitação das disfunções neurológicas (UNIVALI, 2007, p.1). 
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E na ementa da disciplina: 

 
“[...]Síndromes extrapiramidais. Doenças cérebro-vasculares[...]” (UNIVALI, 

2007, p.1). 

 

No objetivo geral da disciplina, está descrito prevenção, mas em nenhum 

momento há evidências de como a mesma é realizada, e tão pouco está descrita 

nos conteúdos programáticos da disciplina. Nos conteúdos, há uma abordagem de 

diagnóstico clínico, diagnóstico neurofuncional, tratamento clínico e tratamento 

fisioterapêutico, que compreendem as ações de recuperação da saúde que 

envolvem o diagnóstico e o tratamento de doenças.  

O diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível, assim como o 

tratamento deve ser instituído de imediato, de modo a deter a progressão da 

doença. Por isso, os serviços de saúde, especialmente os de nível primário de 

assistência, devem buscar o adequado desempenho dessas duas ações 

fundamentais de recuperação da saúde: o diagnóstico e o tratamento, visto que tais 

serviços representam a porta de entrada do sistema de saúde, na qual a população 

toma seus primeiros contatos com a rede assistencial (BRASIL, 1990). 

O tratamento deve ser prestado ao paciente portador de qualquer alteração 

na sua saúde, desde uma infecção corriqueira, cujo atendimento pode ser efetuado 

por pessoal de nível e tecnologia avançada. Este poderá ser conduzido, desde o 

início, com a preocupação de impedir o surgimento de eventuais incapacidades 

decorrentes das diferentes doenças e danos (BRASIL, 1990). 

A reabilitação consiste na recuperação parcial ou total das capacidades 

perdidas no processo de doença e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente 

social e a sua atividade profissional (BRASIL, 1990). 

Os conteúdos encontrados na unidade 8 são as síndromes extrapiramidais e 

estão subdivididos em: características da clínica das síndromes extrapiramidais, 

características clínicas do Parkinsonismos, princípios de tratamento no 

Parkinsonismo.  

Na unidade 8, é abordada a doença de Parkinson, que atinge cada vez mais 

pessoas e não é típica apenas da pessoa idosa, pois a maioria dos pacientes 

começa a apresentar sintomas a partir dos 50 anos.  
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Parkinson é uma doença crônica e progressiva do sistema nervoso central, 

normalmente classificada entre as afecções degenerativas do sistema nervoso 

central, que levam ao envelhecimento precoce e à degeneração de certas 

estruturas.  

O cronograma desta unidade tem apenas 5 horas/aula. 

Na unidade 9, as doenças cérebro-vasculares estão subdivididos em: 

fisioterapia na doença cérebro-vascular; O Acidente Vascular Encefálico (AVE): 

definição, etiologia, sinais e sintomas, classificação, fisioterapia no AVE, diagnóstico 

neurofuncional e plano de tratamento. 

Esta unidade conta com apenas 10 horas/aula, sendo que são destinadas 

105 horas/aula a toda disciplina, divididas em 75 horas para a teoria e 30 horas para 

a prática. Constatamos a ausência de livros de apoio sobre o idoso nas referências 

bibliográficas, embora haja livros sobre reabilitação. 

No conteúdo da unidade 9, é abordado o AVE. Uma pesquisa realizada por 

Karsch (1998) apontou que o Brasil apresenta a segunda maior taxa de mortalidade 

por acidente vascular encefálico (AVE) no mundo, que constitui a maior causa de 

morte para homens e mulheres brasileiros acima de 65 anos. Evidenciou, ainda, que 

pessoas a partir de 55 anos compõem o grupo de risco para essa patologia 

(KARSCH, 1998). 

Podemos notar que nos conteúdos das unidades, há uma inclinação para 

clínica biologicista, apesar de na ementa estar citada a prevenção, sendo que esta 

não é abordada na disciplina. 

 

 

6-Plano de ensino da disciplina de Cardiovascular I do 5° período: 
 

A disciplina tem como objetivo geral: 

 
Aplicar a propedêutica cardiovascular e organizar planos de ação 

fisioterápica para prevenção, tratamento e reabilitação das disfunções 

cardiovasculares (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

 

 



 113

E a ementa: 

 
Diagnóstico Cardiovascular. Programas de Prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular Fisioterapia Cardiovascular em Ambiente Hospitalar. 

Avaliação e tratamento fisioterapêutico (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Os conteúdos abordados na unidade 2: Programas de Prevenção e 

Reabilitação Cardiovascular, subdivididos em: fundamentos da prescrição de 

exercícios físicos, fundamentos dos programas de prevenção e reabilitação 

cardiovascular.  

Neste conteúdo, o discente planeja e aplica técnicas e recursos fisioterápicos 

na prevenção e tratamento das disfunções cardiovasculares e outras doenças 

crônico-degenerativo, aqui destacado. As doenças crônico-degenerativas estão 

relacionadas ao processo de envelhecimento, mas não há a palavra idoso nos 

conteúdos. Além disso, também não está contemplado, no plano de ensino o modo 

como é trabalhada a prevenção. È mencionado apenas a prescrição de exercício 

físico, e que os tipos de programas são trabalhados. 

As referências bibliográficas abordam a cardiologia preventiva: prevenção 

primária e secundária. Pelo que está descrito, é possível dizer que a prevenção 

primária trabalha prevenindo os fatores de risco para que não ocorram doenças 

cardiovasculares e que a prevenção secundária trabalha com a minimização da 

doença. Segundo Arouca (1975) os textos clássicos que construíram o modelo 

preventivista propõem uma distinção entre prevenção primária, secundária e terciária 

conforme o modelo de Leavell e Clark, escrito “em 1976”. 

A prevenção primária compreende a eliminação ou a redução das causas das 

doenças ou problemas de saúde, na fase pré-clínica, antes do aparecimento de 

sinais ou sintomas, com a finalidade de impedir ou minimizar a sua ocorrência. A 

prevenção secundária implica a identificação precoce dos primeiros sinais clínicos, 

buscando abreviar o curso, prevenir complicações ou melhorar o prognóstico da 

patologia por meio de tratamentos rápidos e eficientes. A prevenção terciária 

destina-se à redução de danos ou seqüelas resultantes de processos patológicos. 

Notamos que, por um lado, apenas o primeiro nível corresponde à definição de 

prevenção do senso-comum, enquanto que, por outro lado, os demais níveis de 
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prevenção terminam por englobar todo o repertório de práticas terapêuticas e 

reabilitativas da clínica (TEIXEIRA, 2001). 

Atualmente o modelo de Leavell e Clark de níveis de prevenção baseados na 

história natural da doença tem sido, sistematicamente refutado e substituído pelas 

categorias da saúde, que são promoção, proteção, prevenção, recuperação e 

reabilitação. 

 

 

7-Plano de ensino da disciplina Pneumologia II, do 5° período 
 

O objetivo geral da disciplina é: 

 
Correlacionar a clínica das pneumopatias com a atuação fisioterapêutica 

interdisciplinar e aplicar recursos fisioterapêuticos nos diferentes níveis de 

atuação,considerando os aspectos legais que regulamentam a profissão 

(UNIVALI, 2007, p.1). 

 

E a ementa da disciplina é: 

 
“Avaliação e tratamento fisioterapêutico. Doenças pulmonares obstrutivas 

crônicas. Doenças Intersticiais[...]” (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Percebemos que, este plano de ensino dá menção de doenças não havendo 

a inclusão da palavra idoso. No objetivo geral da disciplina aparece a palavra 

interdisciplinar, porém em nenhum momento está descrita a atuação interdisciplinar 

nos conteúdos ou como esta é realizada. 

O objetivo geral cita diferentes níveis de atuação,e em momento algum, não 

há clareza nos conteúdos, de como o fisioterapeuta trabalha nos diferentes níveis de 

atenção. 

Os conteúdos da unidade 2 são: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC), encontramos novamente o enfisema e é abordado sinais e sintomas, 

complicações da DPOC e avaliação e tratamento fisioterapêutico.  

Na unidade 3, são abordadas as doenças intersticiais, que estão subdivididas 

em: 3.1.definição destas doenças; 3.2.principais doenças intersticiais: pneumonia 

comunitária, pneumonia nosocomial; 3.3.sinais e sintomas das doenças intersticiais; 
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3.4.complicações das doenças intersticiais: derrame pleural; 3.5. avaliação e 

tratamento fisioterapêutico nas doenças intersticiais. 

Apesar destas patologias serem abordadas nos conteúdos da disciplina, elas 

não estão diretamente relacionadas com o idoso, em outras palavras, alguns idosos 

podem vir a ter estas patologias, mas não necessariamente todos. 

Foram utilizadas, como cenários de práticas as aulas no residencial geriátrico, 

perfazendo 30 horas/aula, sendo que a carga horária teórica desta disciplina é de 30 

horas/aula, totalizando 60 horas/aula. 

Com relação à bibliografia básica, não há nenhuma referência ao idoso, 

somente sobre pediatria. Os demais livros abordam doenças pulmonares e 

reabilitação pulmonar. 

 

 

8-O plano da disciplina Uro-Gineco-Obstetrícia I, do 5°período 
 

O objetivo geral da disciplina é: 

 
Correlacionar a clínica uro-gineco-obstétrica com a atuação fisioterapêutica 

interdisciplinar e aplicar os recursos fisioterapêuticos nos diferentes níveis 

de atuação, considerando os aspectos legais que regulamentam a 

profissão(UNIVALI, 2007, p.1). 

 

O objetivo geral da disciplina, não contempla a saúde do idoso, sendo apenas 

mencionada a aplicação dos recursos da fisioterapia nos diferentes níveis de 

atuação. Os recursos utilizados pelo fisioterapeuta vão desde o arsenal da 

hidroterapia até a eletroterapia. Os recursos terapêuticos estabelecidos na 

fisioterapia têm utilidade em diferentes disfunções, desdobrando-se em diversas 

áreas de atuação profissional, como a atuação na prevenção e tratamento das 

disfunções uro-ginecológicas.  

 

E a ementa da disciplina é: 

 
“[...]Climatério e menopausa [...]” (UNIVALI, 2007,p.1). 

 



 116

Encontramos nos conteúdos da unidade 9 osteoporose e climatério e terapia 

de reposição hormonal. Podemos observar que embora a ementa da disciplina, não 

faz menção a palavra “idoso”, estando esta relacionada diretamente com a 

osteoporose, sendo uma enfermidade crônica, multifatorial, muito relacionada ao 

envelhecimento, que afetando principalmente as mulheres na pós-menopausa sendo 

a causa de muitas fraturas. 

Nesta unidade, não há registro de como são trabalhadas as medidas 

preventivas, somente está mencionada a terapia de reposição hormonal. Sabemos 

que a deficiência estrogênica causada pela menopausa é considerada um dos 

principais fatores de risco para osteoporose em mulheres. Os estrogênios, por sua 

ação anti-reabsortiva, atuariam prevenindo a perda de massa óssea, diminuindo o 

risco de fraturas (COSTA-PAIVA et al., 2003). Partindo dessa argumentação, talvez 

essa prevenção seja um dos objetivos da utilização da terapia de reposição 

hormonal em mulheres climatéricas.  

Esta unidade dispõe de apenas 2 horas/aula, o que é muito pouco para se 

trabalhar os assuntos propostos na atualidade, além disso, não há referencial 

bibliográfico sobre o idoso. 

 
 
9- Plano de ensino da disciplina Uro-Gineco-Obstetrícia II, do 6°período: 
 

O objetivo geral da disciplina é: 

 
Correlacionar a clínica uro-gineco-obstétrica com a atuação fisioterapêutica 

interdisciplinar e aplicar os recursos fisioterapêuticos nos diferentes níveis 

de atuação, considerando os aspectos legais que regulamentam a profissão 

(UNIVALI, 2007, p.1). 

 

O objetivo geral dessa disciplina é idêntico a disciplina de Uro-Gineco-

Obstetrícia I, do 5° período, demonstrando uma redundância. 

 

A ementa da disciplina é: 

 
“[...]Continência e incontinência urinária Feminina [...]Câncer de mama[..] 

Avaliação e tratamento fisioterapêutico” (UNIVALI, 2007, p.1). 
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Podemos encontrar, na unidade 2, conteúdos sobre a incontinência urinária e 

a fisioterapia na incontinência urinária. A presença de incontinência urinária (IU) 

deve ser avaliada conforme o caderno de Atenção Básica do Envelhecimento e 

Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006a). A IU é uma condição multifatorial que 

afeta muitas pessoas, em diferentes faixas etárias. Ao mesmo tempo em que era 

considerada pelos pacientes como uma condição normal do processo de 

envelhecimento, era negligenciada pelos profissionais da área da saúde. Essa 

condição constrangedora de perda involuntária de urina tem conseqüências 

avassaladoras na qualidade de vida das pessoas incontinentes, causando, muitas 

vezes, marginalização do convívio social, frustrações psicossociais e 

institucionalização precoce.  

É de especial importância aos profissionais de saúde o conhecimento prévio 

de todo o processo fisiológico normal de continência, para que se possa intervir 

diretamente e de forma conservadora nos cuidados da pessoa incontinente (SOUZA, 

2003).  

  Esta unidade se operacionaliza em 12 horas/aula. 

 A unidade 4 aborda os conteúdos: câncer de mama, fatores que influenciam 

o processo de reabilitação e tratamento, prevenção do linfedema. A saúde do idoso 

e o processo de envelhecimento apresenta-se, de forma indireta sendo que o câncer 

não é uma enfermidade apenas do idoso.  

Esta unidade também é desenvolvida em 12 horas/aula. 

Na unidade 6, há dois conteúdos relacionados com as ações integradas: a 

reabilitação e a recuperação: avaliação e tratamento fisioterapêutico na 

incontinência urinária e fisioterapia no pós-operatório de câncer de mama, num total 

de 15 horas/aula. 

Esta disciplina apresenta uma referência sobre reabilitação física na IU e na 

mastectomia, não havendo bibliográfia sobre o idoso. Ao todo esta disciplina 

comporta 39 horas/aula a continência e Incontinência Urinária, câncer de mama e 

avaliação e tratamento fisioterapêutico. 
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10- Plano de ensino da disciplina Reumatologia, do 6°período 
 

O objetivo geral da disciplina é: 

 
Compreender as principais patologias reumáticas, identificar os 

comprometimentos de origem reumática, planejar o tratamento/cuidado 

fisioterápico, relacionando-os com os fundamentos anatômicos, fisiológicos 

e fisiopatológicos utilizados na prevenção, educação e promoção de saúde 

da pessoa com doença reumática (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

E a ementa: 

 
“[...] Artroplastias de quadril e joelho no paciente Reumático[...] Avaliação e 

tratamento fisioterapêutico” (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Os conteúdos da unidade 4 contemplam: as alterações da marcha no 

indivíduo reumático e o uso de auxiliares e órteses na marcha reumática. E nos 

conteúdos da unidade 9: artroplastia de quadril e joelho no paciente reumático, 

encontramos nos conteúdos desta unidade duas doenças de caráter degenerativo 

acometendo as articulações, como a artrose e a osteoartrose, e são abordados os 

conceitos, a fisiopatologia, o diagnóstico clínico, fisioterápico e tratamento clínico, 

cirúrgico e fisioterapápico. A osteoartrose do joelho é uma doença de caráter 

inflamatório e degenerativo que provoca a destruição da cartilagem articular e leva a 

uma deformidade da articulação. A etiologia do processo degenerativo é complexa e 

inicia-se com o envelhecimento. A deformidade articular que se instala na artrose do 

joelho é complexa, de caráter progressivo (CAMANHO, 2001). 

Observa-se que os conteúdos desta unidade não demonstram uma ligação 

com a promoção da saúde referenciada pela carta de Ottawa (1986) e nem com a 

prevenção, sugerindo apenas ligações com ações de recuperação e reabilitação da 

saúde. 

O cronograma da unidade 4 e da unidade 9 prevê em um total de 14 

horas/aula. 

Não há referências sobre idoso, somente sobre reumatologia pediátrica.  
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11- Plano de ensino da disciplina Neurologia II, do 6°período 
 

O objetivo geral da disciplina é: 

 
Organizar planos de ação baseado em fundamentos da neurofisiologia, 

aplicando técnicas e recursos fisioterapêuticos na prevenção, tratamento e 

reabilitação das disfunções neurológicas (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Percebemos que o objetivo geral desta disciplina se repete na disciplina de 

Neurologia I, do 5°período. 

 

E a ementa é:  

 
“Doença de Parkinson[...]Demências. Avaliação e tratamento 

fisioterapêutico” (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Os conteúdos da disciplina da Unidade 1: Doença de Parkinson: 

caracteríticas clínicas da doença de Parkinson, princípios de tratamento na Doença 

de Parkinson. Este conteúdo possui 10 horas/aula. 

Na unidade 4: Demências, características clínicas das demências, princípios 

de tratamento nas demências. Este conteúdo possui 6 horas/aula. 

Ao envelhecer, a maioria das pessoas se queixa, mais freqüentemente, de 

esquecimentos cotidianos. Esse transtorno da memória relacionado à idade é muito 

freqüente. A demência faz parte do grupo das mais importantes doenças que 

acarretam declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia e da 

independência. A incidência e a prevalência das demências aumentam 

exponencialmente com a idade (BRASIL, 2006a). 

Estes conteúdos demonstram uma ligação com as ações de recuperação e 

reabilitação à saúde. No total são 16 horas/aula destinadas a estes conteúdos. 

Nesta disciplina não há referência sobre idoso. 
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12- Plano de ensino da disciplina Ortopedia e Traumatologia I, do 6°período 
 

O objetivo geral da disciplina é:  

 
Apresentar as bases clínicas e de processo de recuperação dos pacientes 

amputados, dos desportistas e dos pacientes que apresentam patologias 

neurovasculares traumáticas, enfatizando as competências práticas e 

teóricas do fisioterapeuta durante a reabilitação (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

E a ementa é: 

 
“Considerações e condutas clínicas e fisioterapêuticas em ortopedia 

traumatologia[...]Indicação de órteses. Lesões neurovasculares de MMSS e 

MMII: avaliação e tratamento clínico conservador e cirúrgico, avaliação e 

tratamento fisioterapêutico” (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Entre as causas mais comuns de amputações nas faixas etárias superiores a 

50 anos de idade destacam-se os problemas vasculares periféricos, com membros 

inferiores mais comprometidos, além daqueles causados por diabetes. 

Os conteúdos que são abordados na unidade 1, Considerações e condutas 

clínicas e fisioterapêuticas em ortopedia e traumatologia, são: amputações, 

princípios gerais, generalidade e histórico, incidência, indicações e causas, 

princípios cirúrgicos, tratamento clínico pós-operatório, complicações, o coto, 

preparação para próteses, enfaixamento, cuidados, treino de equilíbrio. 

Na unidade 3, há a indicação de prótese e órteses, os tipos de prótese e 

órteses, o manejo correto das órteses, os cuidados com o paciente no transporte e 

posicionamento. Para estes conteúdos estão destinadas 90 horas/aula. 

Há referência sobre idoso no artigo sobre a “Satisfação com a vida em idosos 

com amputação de membros inferiores”, da autora DIOGO, M.J. de E., de 2001. 

Este artigo faz menção à reabilitação de idosos. 
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13- Plano de ensino da disciplina Cardiovascular II, do 6°período 
 

A disciplina apresenta como objetivo geral: 

 
Organizar planos de ação, aplicando técnicas e recursos fisioterapêuticos 

na promoção a saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das disfunções 

cardiovasculares (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

E o ementário: 

 
                                        “Fisioterapia Vascular. Hipertensão Arterial[...].Avaliação e tratamento  

fisioterapêutico” (UNIVALI, 2007, p.1). 

 

Os conteúdos da disciplina na unidade 1 são: Fisioterapia Vascular: doenças 

venosas, avaliação e tratamento fisioterapêutico das doenças venosas; doenças 

linfáticas, avaliação e tratamento fisioterapêutico das doenças linfáticas; doenças 

arteriais, avaliação e tratamento fisioterapêutico das doenças arteriais. 

Na unidade 2 são abordados: hipertensão arterial, conceito e classificações, 

mecanismo de regulação da pressão arterial, fisiopatologia da hipertensão arterial, 

fatores de risco e complicações da hipertensão arterial, avaliação e tratamento 

fisioterapêutico na hipertensão arterial, prevenção da hipertensão arterial e 

promoção da saúde. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um importante problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo, sendo ainda um dos mais importantes fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renal 

crônica. É responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular 

cerebral e por 25% das mortes por doença arterial coronariana. 

Entre as pessoas idosas, a hipertensão é uma doença altamente prevalente, 

acometendo de 50% a 70% das pessoas nessa faixa etária. É um fator determinante 

de morbidade e mortalidade, mas, quando adequadamente controlada, reduz 

significativamente as limitações funcionais e a incapacidade nos idosos. A 

hipertensão não deve ser considerada uma conseqüência normal do envelhecimento 

(BRASIL, 2006a). 
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A prevalência da hipertensão correlaciona-se diretamente com a idade, sendo 

mais presente entre mulheres e nas pessoas com sobrepeso ou obesidade (BRASIL, 

2006a). 

Percebemos que nesta disciplina não aparece a palavra idoso. Destacamos 

aqui, nesta disciplina, a prevalência de doenças cardiovasculares que afetam o 

idoso. Além disso, não está claro, nos conteúdos, como são trabalhadas a 

prevenção da hipertensão arterial e a promoção da saúde para esta enfermidade. 

Foram destinadas a estes conteúdos 22 horas/aula no total, ou seja, 14 

horas/aula na unidade 1 e 8 horas aula na unidade 2. 

Podemos notar que nesta disciplina também foi adotada como referência 

bibliográfica o livro: Cardiologia Preventiva: prevenção primária e secundária, como 

já discutido anteriormente na página 113. O livro faz menção ao modelo 

preventivista. Há, também, referências sobre reabilitação em cardiologia, mas não 

encontramos nenhuma referência bibliográfica sobre idoso. 

A Fisioterapia, como ciência da saúde, sofre ainda, uma tendência do 

paradigma newtoniano-cartesiano, caracterizado por um processo de ensino 

tradicional e fragmentado, sendo a transmissão do conhecimento de forma 

unidirecional não dialógica, ou seja, sem a participação reflexiva crítica do aluno, 

com conseqüente redução da sua participação social.  

Para Fontes (2001), as atividades pedagógicas baseadas na metodologia 

tradicional de ensino favorecem uma visão distorcida e descontextualizada dos 

problemas de saúde, formando profissionais incapazes de lidar com essas questões 

nos locais em que elas surgem. Segundo Rebelatto e Botomé (1999, p. 74),  

 
                                  “quanto mais o conhecimento for apenas “reproduzido” e “transmitido”, em 

vez de também ser produzido, levando em consideração a realidade 

circundante, mais distante estarão os futuros profissionais de obter 

resoluções para os problemas da população do país”.  
 

O conhecimento precisa ser produzido, pois a reprodução do mesmo 

inviabiliza a solução dos problemas reais da sociedade. 

O Quadro 3 está relacionado às disciplinas que abordam indiretamente o 

idoso, quer dizer, nelas não encontramos a terminologia idoso e processo de 

envelhecimento humano, somente as patologias que poderiam estar relacionadas ao 
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idoso. A disciplina de Pneumologia II, do 5° período também está incluída neste 

quadro, pois apresenta uma carga/horária de 12 horas/aula destinadas a DPOC e 12 

h/a destinadas às doenças intersticiais. 

 

 

 

QUADRO 3 - Disciplinas que abordam as enfermidades que podem acometer o 
idoso 

 

 

Disciplina Carga Horária 
Referente ao Idoso 

% do total de h/a da 
disciplina 

Fisiopatologia de órgãos 

e Sistemas do 4° 

período 

61h/a 1,558% 

Neurologia I do 5° 

período 

15h/a 0,383% 

Cardiovascular I do 5° 

período 

30h/a 0,766% 

Uro-gineco-obstetrícia I 

do 5° período 

2h/a 0,051% 

Pneumologia II do 5° 

período 

22h/a 0,561% 

Uro-gineco-obstetrícia II 

do 6° período 

39h/a 0,996% 

Reumatologia do 4° 

período 

14h/a 0,357% 

Neurologia II do 6° 

período 

16h/a 0,408% 

Ortopedia e 

Traumatologia do 6° 

período 

 

90h/a 2,298% 
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Cardiovascular II do 6° 

período 

22h/a 0,569% 

Total 311 h/a 7,939% 
Fonte: criado pela pesquisadora. 

 

Quadro 3. Disciplinas que contemplam patologias que podem acometer o idoso, a carga 

horária referente ao assunto e o percentual. 
 

 

5.2 Pesquisa: Resultados do TCC no Curso de Fisioterapia 
 
 
 

Durante muitos anos, os fisioterapeutas atuaram com base em livros de 

reabilitação importados, cuja característica marcante foram as “receitas” prontas, 

que dispensavam a necessidade de pensar para a tomada de decisões. Era notória, 

nas décadas de 1960 e 1970, a importação de técnicas norte-americanas e 

européias, ainda hoje utilizadas. Estas técnicas ou métodos provinham da 

experiência pessoal e tinham frágil fundamentação científica. Felizmente, essa 

tendência sofreu mudanças e hoje a prática clínica é necessariamente alicerçada em 

pesquisa. Cada vez mais os fisioterapeutas se interessam por pesquisa e seus 

resultados (DIAS, 2003).  

A prática fisioterápica baseada em evidências é uma realidade e ganha cada 

vez mais adeptos; tornou-se rotina o fisioterapeuta fundamentar sua intervenção em 

pesquisas anteriores ou em revisões sistemáticas.  

A realização de TCC na graduação de Fisioterapia é um importante 

instrumento de formação, pois inicia o acadêmico no processo de conhecimento 

sobre temas diversos. Possibilita o aluno reelaborar, conceitos após a consulta de 

diferentes fontes, permitindo-lhe não somente estabelecer o espírito de investigação, 

mas também desenvolver habilidades necessárias à coleta de dados e a sua 

interpretação, visando à análise dos resultados e a conclusão. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Fisioterapia, em 

seu artigo 12, para obter o título de bacharel em Fisioterapia o acadêmico deverá: 

“elaborar um trabalho sob orientação docente” (BRASIL, resolução CNE/CES, 2002, 

p.4). 
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Deste modo, a pesquisa permitirá, ao futuro profissional, a reconstrução de 

suas concepções sobre o objeto foco de estudo e permitirá atitudes de 

responsabilidade, autonomia, ética e análise do seu processo formativo, motivando-o 

a ampliar o seu olhar sobre as situações que se apresentarão futuramente. 

O crescente aumento demográfico e epidemiológico da população idosa e 

suas repercussões sociais resultaram na promulgação da Política Nacional do Idoso. 

De acordo com a portaria n° 1395/GM, a população idosa não poderá ser excluída 

do processo de ações de promoção, proteção, prevenção e reabilitação, objetivando 

a melhora da qualidade de vida à pessoa idosa. 

A partir deste aumento demográfico, há a necessidade da sociedade 

acadêmica entender o processo de envelhecimento, e, por isto, também a 

Fisioterapia, como ciência, venha abordar o idoso em suas pesquisas, promovendo 

um envelhecimento saudável.  

De acordo com a PNSPI, uma de suas diretrizes é o apoio ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas que avaliem a qualidade e aprimorem a 

atenção de saúde à pessoa idosa. São recomendadas linhas de pesquisa sobre 

gerontogeriatria em quatro grandes tópicos. O primeiro tópico está relacionado ao 

estudo do perfil do idoso no Brasil e a prevalência de problemas de saúde, incluindo 

dados sociais, nas formas de assistência e seguridade, situação financeira e apoios 

formais e informais. O segundo se concentra em estudos visando à avaliação da 

capacidade funcional, à prevenção de doenças, às vacinações e a estudos de 

seguimento e desenvolvimento de instrumentos de rastreamento. O terceiro envolve 

estudos de modelos de cuidado acompanhamento e na avaliação das intervenções. 

E estudos sobre a hospitalização e as alternativas de assistência hospitalar, com 

vistas a uma maior eficiência e à redução dos custos no ambiente hospitalar são 

indicados no último tópico. Compõe ainda, este último tópico, estudos sobre 

orientação e cuidados aos idosos, alta hospitalar e diferentes alternativas de 

assistência, como assistência domiciliar e centro-dia, bem como investigações 

acerca de formas de articulação de informações básicas em geronrogeriatria para os 

profissionais de todas as especialidades (BRASIL, 1999; BRASIL, 2006c). 

O estímulo e o apoio à realização de estudos que contemplem as quatro 

linhas de pesquisa definidas como prioritárias por esta política, visam ao 

desenvolvimento de um sistema de informações sobre esta população, que subsidie 
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o planejamento, a execução e a avaliação das ações de promoção à saúde, 

proteção, recuperação e reabilitação. 

Em uma pesquisa realizada por Freitas et al.(2002), analisando 122 artigos do 

LILACS, foi possível verificar um aumento crescente dos trabalhos, principalmente 

na última década (1990 a 2000), quando houve um aumento das diferentes 

abordagens de publicações em idosos, sendo que a área biológica teve 32% de 

publicações. Foi a partir dos anos 90 que o entendimento para as questões da 

gerontologia se despertou. 

A maioria das Instituições de Ensino Superior brasileiras ainda não se 

encontra sintonizada com o atual processo de transição demográfica e suas 

conseqüências clínico-sociais. Há uma escassez de recursos técnicos e humanos 

para enfrentar a explosão desse grupo populacional. 

Segundo Sá (2002), para investir na formação de profissionais em 

gerontologia é preciso direcionar esta ação para a compreensão histórica e crítica do 

processo de envelhecer em seu conjunto; compreender o significado social da ação 

gerontológica, o desenvolvimento da gerontologia no contexto sócio-histórico local, 

nacional e internacional, atuação nas expressões da questão da velhice e do 

envelhecimento, formulando e implementando propostas para o seu enfrentamento, 

realização de pesquisa que subsidiem a formulação de ações gerontológicas, além 

de compreensão de natureza interdisciplinar, buscando ações compatíveis na área 

de ensino, da pesquisa e da extensão. 

A seguir, apresentamos, no Quadro 4, os TCC realizados no ano de 2006 

sobre a temática saúde do idoso e processo de envelhecimento humano. 

 

QUADRO 4 - Trabalhos de Conclusão do Curso de Fisioterapia da UNIVALI 
 

Ano/ 
Semestre 

Títulos do TCC Relação Saúde do 
Idoso/Processo de 

Envelhecimento 

Total 

2006/II Estudo da correlação 
entre a distância 
percorrida no teste da 
caminhada de seis 
minutos e o volume 
expiratório forçado no 
primeiro segundo. 

-Não possui idoso nas 
palavras-chave. 
 
-A amostra foi de 73 
voluntários com idade de 
65 anos. 
 
-Está descrito no 

01 



 127

embasamento teórico que 
quanto maior a idade, 
maior o tempo de 
exposição aos diversos 
fatores de risco que 
podem levar ao 
desenvolvimento de 
DPOC, como fumo, a 
exposição ocupacional, a 
poluição entre outras 
coisas. 
 
-Apesar deste trabalho ter 
em sua amostra 
voluntários adultos e 
idosos com uma idade 
média de 65 anos, este 
trabalho não tem relação 
direta com saúde do idoso 
e processo de 
envelhecimento.  
 
-Não tem referências 
sobre idosos. 
 
 

2006/I Qualidade de vida em 
mulheres com 
incontinência urinária 
segundo os 
questionários “King’s 
Health Questionnaire 
(KHQ) e International 
Consulation os 
Incontinence- Short 
Form (ICIQ-SF)”, do 
Centro de Atendimento 
ao Idoso (NAI) na 
cidade de Balneário 
Camboriú –SC. 

-Não apresenta, nas 
palavras-chave, a palavra 
idoso e nem processo de 
envelhecimento humano. 
 
-No resumo há menção à 
palavra idoso. 
 
-Amostra: foram 
entrevistadas 100 
mulheres idosas que 
freqüentavam o NAI na 
cidade de Balneário 
Camboriú com queixa de 
incontinência urinária, e a 
idade média era de 64 
anos. 
 
-Está descrito no 
embasamento teórico  que 
a incontinência urinária 
(IU) está relacionada à 
idade, sem descrever 
sobre idoso e processo de 

01 
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envelhecimento humano. 
 
-Mas há o comentário de 
que, em pacientes com 65 
anos, a incidência da IU 
pode chegar a 50%, o que 
torna um problema de 
saúde pública, devido ao 
alto custo e à alta 
morbidade, principalmente 
entre os idosos.  
 
-Foi observada nesta 
pesquisa que, em 41,1% 
das mulheres 
entrevistadas, a IU causa 
um grave impacto em sua 
qualidade de vida. 
 
-Nesta pesquisa foram 
utilizadas três referências 
sobre idoso. 
 

Total - - 02 
Fonte: quadro construído pela pesquisadora. 
 
Quadro 4. Relação dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Fisioterapia na Temática 

Saúde do Idoso e Processo de Envelhecimento Humano no ano de 2006. 
 
 

No ano de 2006, foram realizadas e apresentadas 30 pesquisas, sendo que 

17 foram realizadas no primeiro semestre, e 13, no segundo, mas foram encontradas 

apenas duas. Nesta perspectiva, as pesquisas no Curso de Fisioterapia relacionadas 

à saúde do idoso são deficientes, visto que foram identificados apenas dois 

trabalhos no ano de 2006, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre.  

Para analisá-los, buscamos, nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), a 

temática saúde do idoso e/ou processo de envelhecimento, e as palavras-chave: 

saúde do idoso, idoso e processo de envelhecimento humano. Uma vez 

identificadas, avançamos para a etapa de leitura dos resumos e, para melhores 

esclarecimentos e análise buscamos a leitura na íntegra do TCC com a objetividade 

temática. Procuramos detectar no texto as intenções dos autores sobre a pesquisa e 

a contextualização sobre o idoso, bem como a situação do idoso no Brasil, os dados 

censitários e epidemiológicos, a conceituação do idoso, a amostra da pesquisa, o 

local e as referências específicas sobre este utilizadas na discussão. 
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 Dentre as pesquisas que continham a temática saúde do idoso e processo de 

envelhecimento humano, apenas uma continha esta, a que fora realizada no 

primeiro semestre de 2006. Observamos no Quadro 5, que o trabalho intitulado 

“Qualidade de vida em mulheres com incontinência urinária segundo os 
questionários King’s Health questionnaire (KHQ) e International Consulation 
os Incontinence- Short Form (ICIQ-SF)” foi realizado no Núcleo de Atendimento 

ao Idoso (NAI), na cidade de Balneário Camboriú-SC, com uma população de 

mulheres idosas que freqüentam o Núcleo de Atendimento ao Idoso (NAI), tendo 

como característica a preocupação com a qualidade de vida destas mulheres com 

incontinência urinária. 

Foram encontradas três referências sobre idosos, sendo que duas eram 

capítulos de livros sobre Fisioterapia Geriátrica e uma era artigo sobre a 

Incontinência urinária no idoso. 

O referido trabalho visa à promoção da saúde do idoso. Segundo Caponi 

(2003), a promoção da saúde é uma das estratégias de ações de saúde, um modo 

de pensar e de operar que, articulado às demais estratégias e políticas do SUS, 

contribui para a construção de ações que possibilitem responder às necessidades 

sociais em saúde. Produzir saúde por meio da perspectiva da promoção significa 

comprometer-se com sujeitos e coletividades que expressem crescente autonomia e 

capacidade para gerenciar satisfatoriamente os limites e os riscos impostos pela 

doença, pela constituição genética e pelo contexto sócio-político-econômico-cultural.  

A saúde é definida como produção social de determinação múltipla, exigindo 

uma estratégia que implica participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua 

produção, ou seja, os usuários, os movimentos sociais, os profissionais da saúde, os 

gestores do setor sanitário e outros setores na análise e na formulação de ações 

que visem à melhoria da qualidade de vida. A promoção da saúde coloca a 

necessidade de que o processo de produção do conhecimento e das práticas, no 

campo da saúde e, mais ainda, no campo das políticas públicas, faça-se por meio da 

construção e da gestão compartilhada. 

Para Simnett (1997, p.16), a promoção da saúde se define como “um amplo 

leque de atividades, as quais realçam a saúde positiva e previnem problemas de 

saúde, incluindo educação em saúde, medidas preventivas, políticas públicas 

saudáveis, medidas ambientais e desenvolvimento organizacional e comunitário em 

saúde”. 
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Promover a saúde é, portanto, ampliar o entendimento do processo saúde-

doença, envolvendo um conjunto diverso de ações, as quais visam incrementar o 

controle e conduzir a maior saúde e bem-estar do sujeito.  

 

No trabalho intitulado “Estudo da correlação entre a distância percorrida 
no teste da caminhada de seis minutos e o volume expiratório forçado no 
primeiro segundo”, realizado no segundo semestre de 2006, podemos observar a 

não abordagem da saúde do idoso e do processo de envelhecimento humano em 

seu título. As palavras-chave descritas eram: a capacidade funcional, doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), função pulmonar e teste de caminhada de 6 

minutos. No resumo, foi identificada uma amostra de 73 voluntários com idade de 65 

anos, com DPOC estabilizada de graus moderado e grave, sendo relatado no 

embasamento teórico que a doença pulmonar obstrutiva crônica, pode interferir na 

qualidade de vida. Também foi relatado que, quanto maior a idade, maior o tempo 

de exposição aos diversos fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento da 

DPOC, como o fumo, a exposição ocupacional e a poluição, entre outras coisas.  

Ainda neste, explica que o teste de caminhada de 6 minutos é um método 

alternativo na aferição da capacidade física de pacientes portadores de DPOC.   

Percebemos que, neste trabalho, há um enfoque na doença e não na saúde, 

pois este se refere mais a DPOC. Esta não é uma patologia propriamente do idoso, 

mas é no processo de envelhecimento que ocorrem modificações anatômicas e 

fisiológicas no sistema respiratório e conseqüente declínio da função respiratória 

relacionada com a idade, podendo-se observar que os indivíduos idosos estão muito 

mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças do trato respiratório (DRIUSSO; 

CHIARELLO, 2007). 

Além disso, não foi evidenciada nesta pesquisa nenhuma referência 

relacionada ao idoso e processo de envelhecimento.  
Como foi verificado, os trabalhos de conclusão de curso ainda não estão 

voltados a pesquisas do envelhecimento. Nesta busca, foi encontrado apenas um 

trabalho que relatava sobre o idoso, isso quer dizer que, de 30 trabalhos anuais  

(100%), apenas 1 (3,33%) aborda sobre a saúde do idoso e processo de 

envelhecimento humano.  
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5.3 Extensão: Resultado do Projeto de extensão 
 

 

Aqui vale ressaltar que o Curso de Fisioterapia participava do projeto de 

extensão da UNIVIDA, porém como não havia a participação do aluno do curso, este 

projeto não foi contemplado na amostra desta pesquisa. 

Esta terceira etapa da pesquisa consta da identificação do Projeto de 

Extensão do CCS no Campus Itajaí denominado “Atenção Integral à Saúde do 
Idoso”. Este projeto estava direcionado aos idosos institucionalizados e funcionários 

do Asilo Dom Bosco e ao Grupo de Estudos e Apoio aos Cuidadores e Familiares de 

Idosos Portadores de Doença de Alzheimer e Similares (GEAZ).  

As atividades deste projeto eram desenvolvidas em três locais: no Asilo Dom 

Bosco, no ambulatório de doenças neurodegenerativas (Unidade de Saúde da 

Família Comunitária, Bloco 29, UNIVALI) e no GEAZ (bloco 27, 2° piso, UNIVALI). 

Atualmente as atividades são desenvolvidas no ambulatório do bloco 29 da 

UNIVALI, e o atendimento é realizado por neurologista, geriatra, psicóloga e 

enfermeira e estes profissionais são acompanhados por alunos de Medicina, no 

estágio da disciplina Doenças Neurodegenerativas. No GEAZ (Grupo de Estudos e 

Apoio aos Cuidadores de Alzheimer) as atividades são desenvolvidas no bloco 27 da 

UNIVALI, acontecendo na segunda terça-feira de cada mês, com participação de 

voluntárias egressas do UNIVIDA e dos profissionais docentes da Enfermagem, 

Psicologia e Medicina. Neste grupo, os cuidadores expressam e compartilham 

angústias e dificuldades, e os profissionais docentes informam e instrumentalizam os 

cuidadores em todas as reuniões.  

Na instituição asilar, atuavam, interdisciplinarmente, docentes de vários 

cursos do CCS da UNIVALI, que são: a Enfermagem, a Fisioterapia, a Nutrição, a 

Fonoaudiologia e a Farmácia, juntamente com seus bolsistas.  

A Fisioterapia era representada por dois docentes, uma fisioterapeuta e um 

médico ortopedista, três alunos bolsistas de 10 horas matriculados no 5° período do 

curso e um aluno voluntário também matriculado no 5° período. Estes alunos 

permaneciam, no máximo, por 2 anos no projeto, e somente três alunos do curso 

participavam, a cada 2 anos, deste projeto. A partir do momento em que um dos 

bolsistas completasse seus 2 anos no projeto, os professores do Curso de 
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Fisioterapia realizavam nova seleção, oportunizando que outro aluno atuasse no 

projeto.  

No projeto de extensão, os bolsistas vivenciavam práticas curriculares 

interdisciplinares nas reuniões de grupo, que, no início, aconteciam a cada 15 dias e, 

posteriormente, passaram para uma vez ao mês; atividades interdisciplinares 

executadas no próprio asilo e na universidade onde estes juntamente com outros 

bolsistas dos cursos já citados reuniam-se para planejar e avaliar as ações. 

As ações realizadas foram:  

• reavaliação do estado nutricional, com adaptação do cardápio e inclusão de 

suplementos vitamínicos com estímulo à hidratação orgânica; 

• manutenção dos níveis tensórios da pressão arterial; 

• promoção de uma pele saudável;  

• estimulação a caminhadas e realização de exercícios fisioterápicos;  

• promoção da comunicação entre os idosos e também com a comunidade, 

através do “correio da amizade”; 

• identificação da situação farmacoterapêutica dos idosos com sugestão de 

reavaliações da terapêutica empregada. 

 

Os objetivos deste projeto eram promover e realizar o atendimento ao idoso 

institucionalizado integrando as diversas áreas e ações na saúde; promover e 

realizar interdisciplinarmente o atendimento ambulatorial ao idoso em risco de 

demência e ao idoso já demenciado, juntamente com o seu familiar e/ou cuidador; 

esclarecer e instrumentalizar o familiar/cuidador sobre a doença de Alzheimer e 

outras doenças similares para oferecer suporte aos mesmos quanto aos cuidados 

específicos aos portadores, com o intuito de melhorar a qualidade de vida do doente 

e do cuidador/familiar.  

Este projeto de extensão se justificava devido ao aumento demográfico da 

população idosa. O atendimento a esta população demanda custos no tratamento, 

cuidado e manutenção de sua saúde, o que pode ocasionar um desafio para todas 

as Instituições, especialmente no que tange a implantação de novos modelos de 

enfrentamento da questão da assistência, exatamente porque as doenças nas 

pessoas idosas são crônicas e múltiplas, as quais perduram por vários anos, 
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exigindo um acompanhamento periódico e contínuo de serviços e programas sociais 

e de saúde específicos.  

A UNIVALI procurou estar sempre à frente nos projetos de extensão, e desde 

a década de 90, vem se preocupando com ações assistenciais e educativas com 

relação à população idosa, mantendo e ampliando essas atuações por meio de seus 

projetos de extensão universitária. Isto tem viabilizado o contato com os idosos e a 

aplicação do cuidado específico na área gerontogeriátrica e sensibilizando discentes 

e docentes para as questões relativas à condição humana do ser idoso, seja na 

institucionalização ou no cuidado familiar. 

Segundo Hennington (2005), são os programas de extensão universitária que 

desvelam a importância de sua existência na relação entre instituição e sociedade, 

consolidando-se por meio da aproximação e troca de conhecimentos e experiências 

a partir de práticas cotidianas, propiciando um confronto da teoria do mundo real de 

necessidades e desejos.  

É no projeto de extensão que a participação acadêmica visa à problemática 

social e à integração com diversos setores da sociedade, com envolvimento 

interdisciplinar, privilegiando ações integradas, com maior impacto social e 

permitindo a troca de experiências e a produção no conhecimento técnico e prático 

baseado nas necessidades apresentadas pela própria comunidade (UNIVALI, 2005). 

Félix (2005), Marques (2005), Santos (2005) e Felippetto (2005), em suas 

pesquisas de mestrado comentam que os projetos de extensão são espaços 

importantes para o desenvolvimento da interdisciplinaridade6. 

Este projeto propicia, ao aluno, o conhecimento sobre envelhecimento e suas 

repercussões biopsicossociais e a possibilidade, de ter atitude no atendimento 

integral ao idoso, minimizando as disfunções físicas deles, visando melhorar a sua 

capacidade funcional e habilitando o idoso a retornar ao estado mais próximo de sua 

condição anterior. 

Podemos perceber que a inserção do aluno nesta realidade social também 

promove mudanças na forma de atuação profissional, fazendo com que se busque 

intervir nessa realidade. 

                                                 
6 Interdisciplinaridade: “interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e o 
engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar 
entre si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino” (LÜCK, 2002, p.64). 
 



 134

Foram trabalhadas também nesse projeto a assistência, as práticas dos 

princípios do SUS, com a formação do futuro profissional de saúde, e, 

principalmente, a prática interdisciplinar. As ações deste projeto visaram proteger a 

família e a velhice, trabalhar a educação em saúde, a prevenção, a saúde integral do 

idoso, a saúde da comunidade e a qualidade de vida destes. 

Na experiência deste projeto, os participantes têm a oportunidade de conviver 

de maneira mais próxima, com a diversidade de conhecimentos e práticas, havendo 

um espaço para a troca de saberes. Essa convivência entre as profissões é vista 

pelos estudantes sob três aspectos: como uma forma de proporcionar um 

atendimento mais integral ao indivíduo; como um aprendizado para o profissional, a 

partir da troca de conhecimentos entre as disciplinas; e como uma oportunidade de 

divulgar a Fisioterapia em meio às outras profissões.  

Para Ribeiro (2005), ao deslocar o campo de exercício da prática profissional 

da universidade para a comunidade, o acadêmico pretende adquirir experiência 

extra-muros. O trabalho comunitário representa uma oportunidade diferenciada 

devido às condições de vida de seus moradores, resultando num aprendizado que 

pode facilitar, ao futuro profissional de saúde, a atuação nos espaços de atenção 

básica. Além do interesse em adquirir a experiência no trabalho com a comunidade, 

o estudante leva consigo a intenção de mudar as condições de saúde daquelas 

pessoas, pelas orientações que lhes fornecerem. 

É de suma importância a experiência do aluno no projeto de extensão 

comunitária a fim de provocar mudanças na concepção do ser humano na sua 

integralidade e contribuir para a superação da visão biologicista. Isso lhe 

proporciona um alargamento da compreensão do processo saúde-doença e seus 

condicionantes e também da perspectiva de atuação profissional, indicando o 

desenvolvimento de ações direcionadas ao contexto em que são realizadas, sem 

perder de vista os aspectos mais gerais relativos à saúde. 

A participação dos estudantes em projetos de extensão que permitam essa 

vivência pode ser um ponto de partida para uma mudança na formação do 

fisioterapeuta. Contudo, essas experiências pontuais não oportunizam uma reflexão 

e uma participação que envolva todos os docentes e discentes, de modo que, como 

argumenta Feuerweker (2000), dificilmente uma idéia apropriada apenas por um 

fragmento da instituição chega a ganhar força para converter-se em alternativa de 

mudança ou de poder transformador. No entanto, mesmo sendo uma ação 



 135

localizada, seus efeitos podem se irradiar, impulsionando mudanças necessárias à 

construção de uma atuação profissional em Fisioterapia mais alargada, reforçando a 

necessidade de uma mudança de paradigma na formação acadêmica e permitindo 

uma visão mais integral do ser humano e uma postura profissional mais humanizada 

e mais voltada para a realidade social na qual os sujeitos estão inseridos. 

A prática é transformadora e ativa por parte desses futuros profissionais no 

sentido de seu crescimento por meio de uma consciência participativa, reflexiva e 

comprometida com a realidade circundante. 

Devido a problemas interinstitucionais, não houve atendimento desde junho 

de 2006 e o projeto foi finalizado no segundo semestre, após várias tentativas de 

readequações. 
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CAPÍTULO 6 
 
PROPOSTA DE INCLUSÕES DE CONTEÚDOS VOLTADOS AO 
ENVELHECIMENTO HUMANO NAS DISCIPLINAS DO CURSO DE FISIOTERAPIA 
 

 

Como já relatado, existe uma distância marcante entre os conteúdos 

ministrados nos cursos de graduação e a prática gerontogeriátrica. Os conteúdos e a 

prática devem viabilizar a atenção integral à saúde do idoso, enfocando a promoção 

à saúde, a recuperação, a proteção, a prevenção e a reabilitação, bem como o 

processo de envelhecimento e suas repercussões biopsicossociais. 

A saúde do idoso vem sendo incluída apenas em alguns cursos de graduação 

na área da saúde como disciplina, embora esteja definido, nas Diretrizes 

Curriculares, como competências e habilidades o entendimento do processo saúde-

doença nas diversas fases da vida humana.  

Para que o fisioterapeuta tenha competência para o atendimento do idoso 

fragilizado ou não, é necessário que tenha conhecimento dos mais diversos 

conteúdos, dentre eles: a PNI, a PNSPI, o Estatuto do Idoso, o processo de 

envelhecimento humano, saúde do idoso, o trabalho interdisciplinar e 

multiprofissional, dentre outros. 

É necessário empreender esforços de inclusão de conteúdos sobre o 

envelhecimento humano em todas as disciplinas ao longo do curso de forma 

transversal, incluindo as disciplinas da área básica, da clínica e das ciências 

humanas.  

É importante fomentar atitudes nos alunos, como o reconhecimento do 

preconceito contra o envelhecimento, da diversidade entre os idosos, da importância 

do apoio ao trabalho do cuidador e da família e da relação entre qualidade e 

prolongamento de vida.  

As especificidades da gerontogeriatria, além de incluir o conhecimento das 

síndromes geriátricas, co-morbidades e vulnerabilidade no envelhecimento, devem 

conter assuntos relacionados aos maus-tratos, desordens afetivas, exercícios, 

sexualidade, uso dos instrumentos de avaliação da capacidade funcional e cognitiva, 

avaliação geriátrica ampla e o treinamento da equipe de saúde em diferentes 
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cenários de atuação, além do conhecimento do sistema de saúde e dos recursos de 

apoio social, podem estar inseridos no currículo.  

O trabalho em equipe é essencial para que haja o desenvolvimento de uma 

visão ampliada das necessidades da população assistida, sendo necessário que a 

equipe multiprofissional e interdisciplinar compreenda o abrangente processo saúde-

doença do idoso. 

Por isso, faz-se necessário introduzir conteúdos gerontogeriátricos nas 

práticas curriculares do Curso de Fisioterapia, para que haja reflexão dos 

professores e alunos envolvidos e que estes comecem a repensar a sua prática no 

processo de envelhecimento. 

Descrevemos aqui, algumas sugestões de conteúdos gerontogeriátricos que 

poderão ser incluídos nas disciplinas do Curso de Fisioterapia da UNIVALI. Estes 

conteúdos são importantes para a formação profissional do fisioterapeuta com 

relação ao atendimento da pessoa idosa. Proponho cinco grandes Grupos temáticos 

que vão desde a iniciação, aproximação e familiarização do conteúdo até a maior 

complexidade que é o atendimento integral ao idoso, conforme a sua necessidade. 

Dentro dos Grupos temáticos estão elencados e relacionado temas específicos para 

cada qual juntamente com a justificativa da necessidade da aplicação temática para 

a fisioterapia, que são: 

 

1) Conceituação/definição das terminologias específicas: abrange a capacidade 

funcional, Atividades da Vida Diária (AVD), autonomia, dependência, independência, 

velhice, expectativa de vida, qualidade de vida no idoso, senescência, senilidade, 

plenitude como ciclo de vida, envelhecimento ativo, envelhecimento bem sucedido, 

idoso fragilizado e heterogeneidade. 
A inclusão do uso das terminologias específicas possibilita uma melhor 

compreensão do aluno sobre as nuances e dimensões relativas ao envelhecimento 

humano, proporcionando a ampliação do seu conhecimento sobre o 

desenvolvimento humano no ciclo vital e a complexidade do viver humano. 

O processo de envelhecer envolve modificações físicas inevitáveis, de caráter 

fisiológico, inicia-se de maneira lenta e gradual e tem como primeiros sinais do 

envelhecimento os cabelos brancos, as rugas da pele, a lentidão do caminhar e a 

diminuição das habilidades. 
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Estar com o rosto enrugado e o corpo curvado significa que, apesar das lutas, 

é a vida que continua vencendo, e o importante é como nos vemos, como nos 

colocamos perante nós mesmos e em relação aos outros. A nossa sociedade 

supervaloriza o ser humano ativo, discriminando o inativo, considerando o 

envelhecimento improdutivo e sem perspectivas, tanto pessoal como social, 

marginalizando o idoso. Isso, nestes, gera sentimentos de frustração, incapacidade e 

exclusão social, distanciando-os cada vez mais da juventude, o que limita a 

compreensão e a participação em um mundo cada vez mais tecnológico e 

informatizado. Portanto, o idoso deve ser mais bem compreendido pela sociedade, 

sem pré-julgamentos ou preconceitos, encarando a velhice como fase da vida em 

que a necessidade de ser independente, de amar e de ser amado, de ser respeitado 

como indivíduo e de viver novas experiências é a mesma de qualquer outra fase 

(DUARTE et al., 2005). 

 

2) Informações sobre dados epidemiológicos do envelhecimento humano 
populacional: compreende os dados censitários estatísticos relacionados à 

população idosa, com os demais dados populacionais.  

 

O Brasil está passando por uma transição demográfica, a população está 

envelhecendo, e, com isso, há a preocupação e a necessidade de que tenhamos 

profissionais capacitados para atender essa demanda populacional. Deste modo, é 

mister que os cursos de graduação na saúde tenham o cuidado de preparar, com 

competência, esses profissionais, do contrário, logo vivenciaremos um colapso no 

setor saúde com relação à capacidade técnica. Já convivemos, neste início do 

século XXI, com uma necessidade emergente de profissionais capacitados para o 

atendimento e a compreensão do ser idoso e sabemos que, no avançar deste 

século, esta necessidade aumentará. 

É importante que o discente conheça os dados epidemiológicos para que  

possa planejar políticas e estratégias na atenção ao idoso conforme a sua real 

necessidade, e não pensar o cuidado fisioterápico, apenas, através de ações 

verticalizadas. Essas informações contribuem para uma aproximação do profissional 

de saúde com a realidade vivenciada, seja ela cultural, social ou econômica e que 

possa utilizar esses conhecimentos para aplicação de políticas sociais no seu lócus 

de atuação. 
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3) Conhecimento sobre a Biogerontologia: compreende o processo fisiológico de 

envelhecimento humano, com ênfase nas questões osteomioarticulares, 

neurológicas, cardiovasculares, renais, digestórias, respiratórias e uroginecológicas, 

permitindo ações preventivas, educacionais, reabilitacionais e promocionais à saúde 

para a melhora da qualidade de vida dos idosos. 

 

Muitas são as alterações que compõem o conjunto de características 

biológicas e fisiológicas do envelhecimento. Algumas alterações são inevitáveis a 

qualquer organismo de um ser humano em processo de envelhecimento. Este pode 

ser influenciado por agentes internos e externos, propiciando o envelhecimento 

acelerado em alguns sistemas e a preservação de outros, mudando as 

características biológicas de indivíduo para indivíduo. 

Os agentes internos e externos propiciam a plasticidade neural no idoso, que 

é a capacidade que o sistema nervoso tem em modificar as suas conexões 

sinápticas. É um conceito amplo que se estende desde as respostas às lesões 

traumáticas destrutivas até as sutis alterações resultantes dos processos de 

aprendizagem e memória. O grau de neuroplasticidade varia com a idade do 

indivíduo. As modificações plásticas não são privilégios de criança e jovens e podem 

ocorrer também em indivíduos adultos e idosos. 

A plasticidade neural é o ponto culminante da nossa existência e 

desenvolvimento ao longo da vida, da qual depende todo o processo de 

aprendizagem e também de reabilitação das funções motoras e sensoriais. É a 

propriedade do sistema nervoso que permite o desenvolvimento de alterações 

estruturais em resposta à experiência e como adaptação a condições mutantes e a 

estímulos repetidos.  

A cada nova experiência do indivíduo, portanto, redes de neurônios são 

rearranjadas, outras tantas sinapses são reforçadas e múltiplas possibilidades de 

respostas ao ambiente se tornam possíveis. 

O conhecimento da fisiologia e a fisiopatologia de órgãos e sistemas no idoso 

é necessário para que o fisioterapeuta possa compreender que algumas doenças ou 

agravos podem provocar o afastamento do convívio familiar e social, tais como: a IU, 

a dor, osteoporose, demência e depressão, dentre outras, cabendo ao profissional 

estar preparado para contribuir na melhora da qualidade de vida do idoso.  
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Não podendo esquecer que a estrutura da pele do idoso é diferente da 

criança e do adulto, podendo ser lesionada com mais facilidade sofrendo mais 

agressão. Sem contar que é através da pele que o profissional estabelece vínculo de 

afetividade com o idoso.  

Um outro conhecimento relevante para o discente são os efeitos dos 

exercícios e os aspectos nutricionais direcionados a estes no processo de 

envelhecimento. 

Outro aspecto a ser elencado neste rol de conhecimentos é a amamentação, 

que é uma preocupação de todas as áreas da saúde, pertinente também à 

Fisioterapia. O leite humano usado na infância é o carro-chefe da qualidade de vida 

na fase adulta, ele previne infecções e a desnutrição que podem resultar, 

futuramente, em problemas cardíacos, hipertensão e diabetes. Isso porque ele tem, 

na sua composição, imunoglobulinas e macrófagos, além do papel de estabelecer o 

vínculo entre mãe e filho, necessário para uma perfeita constituição do indivíduo. A 

amamentação talvez seja a melhor oportunidade de se instalar este vínculo. 

O profissional deve estar atento ao ciclo de vida, pois, à medida que 

crescemos estamos envelhecendo e podemos inferir que uma infância saudável e 

livre de problemas terá como conseqüência uma velhice também saudável. Qualquer 

problema de saúde que a criança venha a ter na sua infância e adolescência poderá 

ter repercussões desastrosas tanto na sua vida adulta quanto na velhice. Por 

exemplo: Uma má alimentação na infância ou em qualquer etapa do ciclo vital 

poderá contribuir ou desencadear uma Hipertensão Arterial Sistêmica, diabetes, 

obesidade, osteoporose, desnutrição, alteração do desenvolvimento 

neuropsicomotor irreversível. 

Portanto, é essencial fazer o discente compreender que o processo de 

envelhecimento humano acontece de forma individual e peculiar a cada indivíduo, 

porporcionando aos profissionais a possibilidade de avaliar o idoso  integralmente, 

respeitando a individualidade no seu envelhecer.  

Dentro da avaliação o fisioterapeuta verifica a imaginologia do idoso se há 

comprometimentos osteomioarticulares, também é possível investigar o uso de 

medicamentos, reconhecendo que o uso destes faz com que surjam muitas reações 

indesejadas, as quais podem interferir no tratamento e cuidado da pessoa idosa, 

necessitando mudar a estratégia de atendimento. Portanto, é importante que se 
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tenha informações sobre o uso racional de medicamentos e o risco da auto 

medicação juntamente com a polifarmácia na pessoa idosa. 

O fisioterapeuta também avalia os hábitos alimentares do idoso, a mobilidade 

e a correlação da osteoporose com as quedas para poder estar planejando melhor 

sua conduta. A prevenção, a promoção e a proteção devem ser o norte na 

abordagem ao idoso, saudável ou não. 

Dentro da política de saúde do idoso encontra-se a caderneta da pessoa 

idosa que facilitará o conhecimento dos medicamentos em uso e as condições de 

saúde do idoso. Mas esta somente é utilizada na saúde pública e permite o 

gerenciamento das ações e a promoção de estratégias no âmbito da saúde. O 

fisioterapeuta que integra a equipe de atenção básica com ênfase no Programa da 

Saúde da Família (PSF), além de conhecer esse instrumento, ele juntamente com a 

equipe promove ações interdisciplinares e coletivas na comunidade, através das 

atividades de grupo, buscando e estimulando a inclusão das redes sociais voltadas 

ao idoso neste atendimento. As redes sociais são recursos e elos indispensáveis 

para o cuidado com o idoso e seus familiares no âmbito social e cultural. 

Os temas relacionados à biogerontologia precisam ser ministrados não 

somente com o enfoque geriátrico, mas, também, com base na promoção de um 

envelhecimento saudável para a manutenção da capacidade funcional, mesmo que 

esta tenha que ser adquirida por meio da reabilitação ou habilitação funcional. 

As pesquisas neste campo mostram que o perfil socioeconômico e a 

prevalência de doenças e comorbidades, juntamente com o conhecimento de 

modelos assistenciais e protocolos de saúde voltados à população idosa, são 

instrumentos básicos e necessários para que o fisioterapeuta descubra ações na 

atenção básica à saúde do idoso. 

Poderiam ainda ser incluídos os seguintes protocolos de avaliação funcional: 

de equilíbrio, da marcha, das AVDs, protocolos de Katz, Barthel, Lawton e medida 

de independência funcional (MIF), já que esses estão descritos e sugeridos no 

Caderno 19 da Atenção Básica Envelhecimento e Saúde da pessoa Idosa, que trata 

do ‘Atendimento da pessoa idosa no Sistema Único de Saúde’.  

O fisioterapeuta precisa, também, adequar o domicílio do idoso a fim de 

prevenir as quedas, as situações de risco, contribuir para melhorar o seu 

deslocamento, estimular o cuidado familiar, permitindo o ir e vir do idoso. 
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4) Apresentação dos documentos relacionados à política pública: Estatuto do 

Idoso; a PNI; a PNSPI; redes de atendimento ao idoso; Portaria n° 702/MS, que 

implanta os Centros de referência. 

 

A inclusão desses assuntos no Curso de Fisioterapia porporcionará ao aluno 

compreender que o idoso é um cidadão de direito, muito mais do que de deveres, 

sendo que a PNI e o Estatuto do Idoso estabelecem direitos sociais, garantindo 

autonomia, integração e participação dos idosos na sociedade, como instrumento de 

direito próprio de cidadania.  A caderneta  de saúde do Idoso faz parte da PNSPI, é 

um instrumento atual utilizado na atenção básica de saúde (ABS) e visa à 

informação sobre o histórico de saúde e doença, proporcionando melhor 

planejamento e organização das ações e um melhor acompanhamento do seu 

estado de saúde. No que diz respeito à atenção à saúde, a PNSI estabeleceu como 

prioritárias as medidas de prevenção e ampliou em muito a assistência médica 

domiciliar, ao passo que o Estatuto do Idoso eliminou a discriminação etária nos 

planos de saúde, em detrimento a um maior repasse dos custos de tratamento para 

o restante da população. Em geral, os custos com a saúde dos idosos são mais 

dispendiosos, pois a taxa e os dias médios de internação são mais elevados (NERI; 

SOARES, 2006). Por isso é importante que o discente de fisioterapia conheça e 

reflita sobre esses documentos oficiais que determinam as ações de atenção ao 

idoso nas políticas sociais. 

A política de saúde do idoso que está articulada com uma das políticas 

sociais voltadas ao idoso, foi atualizada em 2006, denominando-se PNSPI. Esta 

fundamenta a ação do setor saúde na atenção integral à população idosa. É 

importante que o discente de Fisioterapia esteja inserido na ABS para ter o 

conhecimento desta política, pois é na inserção ao PSF que se permite o contato 

com os idosos e suas famílias, estejam elas em situações vulneráveis socialmente, 

ou não. Saber construir um ecomapa e um genograma possibilita uma identificação 

de riscos na família, bem como as suas inter-relações sociais e ambientais, 

contribuindo no entendimento de que a família é uma unidade promotora de 

cuidados e que, também, precisa ser cuidada. 
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5) Aspectos antropológicos do envelhecimento conforme o meio social e 
familiar: envolve a condição humana do envelhecimento, conflito de gerações, troca 

de papéis, inatividade, aposentadoria e mercado de trabalho, sexualidade, violência, 

institucionalização e relações familiares e sociais. 

 

A antropologia nos fala como se compõe a cultura de determinados povos, 

nas diversas regiões. O conjunto de atividades da história, o modo de vida dos 

povos, dá-nos uma idéia aproximada de como é o indivíduo e no que ele acredita. 

Sendo assim, sabendo dessa história cultural e antropológica, a atuação do 

profissional se realizará mediante o conhecimento do indivíduo dos costumes, das 

experiências, das suas raízes, do local onde vive e viveu. Por isso, o discente de 

fisioterapia precisa conhecer e estudar esta história para possa compreender a 

especificidade de cada atuação respeitando a individualidade, possibilidade, crenças 

e valores dos idosos nas atividades desenvolvidas.  

Também é importante abordar as questões socioculturais no envelhecimento, 

pois há muitos estereótipos que se criam em torno do idoso, principalmente nas 

diferentes visões sobre envelhecimento na sociedade capitalista contemporânea. A 

reprodução de estigmas e preconceitos quanto à velhice dá-se em meio a 

resistências e aberturas a novas expressões, caracterizando uma época de 

transição de valores funcionalizada também pelo mercado por meio do estímulo a 

novos nichos de consumo. A saída do idoso do mercado de trabalho modifica 

radicalmente a vida destas pessoas, diminuindo as obrigações trabalhistas e 

familiares, seguindo-se mais rapidamente em direção à velhice social.  

Para entender o processo de envelhecimento, devemos ter clareza quanto ao 

ciclo de vida humana e que este está em constante modificação e adaptação devido 

a alguns domínios de qualidade de vida, tais como cultural, social, relacional, físico, 

ambiental e psicológico, entre outros. Os profissionais da área da saúde ficam muito 

atentos a aspectos físicos do envelhecimento sem se preocupar com as relações 

deste com outros fatores, tais como a inserção de questões familiares, sociais, 

culturais, ambientais e relacionais dentre outras. 

O ser humano precisa ser educado para a velhice, e a família precisa 

aprender a situar-se com relação aos seus idosos, para isto são importantes às 

intervenções educativas, a fim de sensibilizar, vigiar, assistir, proteger, para que a 

família não falhe com os idosos, assumindo o papel de protetora do idoso. Para 
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tanto, é benéfico orientá-la sobre como tratá-los, o que lhes oferecer o que lhes pedir 

como relacionar-se com eles nas diversas esferas da vida familiar e social. Busca-se 

conscientizá-la, ou melhor, convencê-la, de que as pessoas com mais de sessenta 

anos continuam sendo úteis, e os idosos são cidadãos muito mais de direito do que 

de deveres (Wagner apud Haddad, 1986). 

Quando o fisioterapeuta for trabalhar com o idoso, ele necessita levar em 

consideração a experiência subjetiva do idoso e a interação com os diversos 

elementos do contexto social, familiar e cultural do idoso.  

Enfim, por meio de conhecimentos gerontogeriátricos adquiridos, o aluno 

agirá eficazmente em situações que envolvam o idoso articulando e mobilizando 

estes conhecimentos para desenvolver habilidades e atitudes na busca da resolução 

de problemas para esta população. 

E a inserção de vários tópicos gerontogeriátricos nas diversas disciplinas é 

um avanço, e o professor acaba sendo o facilitador do processo ensino-

aprendizagem, devendo estimular o aprendiz a ter postura ativa, crítica e reflexiva 

durante o processo de construção do conhecimento. Necessariamente, os 

conteúdos trabalhados devem ter potencial significativo, funcionalidade e relevância 

para a prática profissional e, também, responder a uma significação psicológica, de 

modo a valorizar elementos pertinentes e relacionáveis dentro da estrutura cognitiva 

do estudante (BRASIL, 2003c). Para que a aprendizagem seja significativa, o 

professor, por meio de metodologias, desenvolve estratégias voltadas aos 

problemas da sociedade, abrindo, assim, caminhos para a transformação do aluno 

ao ensiná-lo a fazer e como fazer. 

A partir do exposto, apresentamos sugestões de conteúdos gerontogeriáricos 

a serem inseridos nas respectivas disciplinas do Curso de Fisioterapia (Quadro 5). 
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QUADRO 5 -  Sugestões de conteúdos gerontogeriátricos para o Curso de 
Fisioterapia da UNIVALI 

 

 

DISCIPLINAS CONTEÚDOS 

Antropologia -A visão da antropologia no 

envelhecimento; 

-Dados epidemiológicos. 

Saúde Coletiva -Abordar os aspectos gerais da 

saúde; 

-As ações integradas para os idosos; 

-Atenção à Saúde dos Idosos; 

-O PSF e o Idoso; 

-O Fisioterapeuta na Atenção Básica 

e o Idoso. 

Iniciação em Fisioterapia -Biogerontologia; 

-Terminologias específicas. 

Ética e Cidadania -Políticas Públicas do Idoso: Estatuto 

do Idoso, PNI,  PNSPI; 

- Violência e maus tratos contra a 

pessoa idosa. 

Fisiologia Humana  - Biogerontologia. 

Farmacologia - Usos racional de medicamentos; 

- Polifarmácia;  

- Auto-medicação. 

Fisiologia do Esforço -Biogerontologia. 

Imaginologia - A imaginologia no idoso. 

Recursos Manuais -Avaliação da pele no idoso; 

 -Recursos manuais terapêuticos no 

idoso. 

Recursos Cinéticos em Fisioterapia -Biogerontologia. 

Fisioterapia Preventiva I -A acessibilidade do idoso nas 

instituições; 
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-Adequação do domicílio do idoso. 

Fisioterapia Preventiva II -Protocolos para avaliar os idosos; 

-Atendimento interdisciplinar ao idoso. 

Fisiopatologia de Órgãos e Sistemas -Biogerontologia. 

Avaliação Cinético Funcional II -Biogerontologia. 

Neurologia II -O idoso com demência; 

 -A relação do fisioterapeuta com a  

família do idoso; 

-O cuidador; 

-Equipe de multiprofissionais e 

interdisciplinar; 

-Depressão no Idoso; 

-Incapacidade do fisioterapeuta 

reabilitar o idoso. 

Uro-Gineco-Obstetrícia -Biogerontologia. 

Pneumologia -Biogerontologia. 

Ortopedia e Traumatologia I e II e 

Reumatologia 

- Biogerontologia; 

-Equipe de multiprofissionais e 

interdisciplinar; 

-Depressão no Idoso. 

Cardiovascular I -Biogerontologia. 

Estágio - Avaliação Global da Pessoa Idosa; 

-Genograma (árvore familiar); 

-Ecomapa. 

Pediatria -Prevenção de osteoporose e 

posturas viciosas; 

- Alimentação saudável 

Uro-gineco-obstetrícia e Pediatria -A amamentação proporciona uma  

qualidade de vida que irá refletir no 

envelhecimento. 
Fonte: criada pela pesquisadora, com base no Caderno de Atenção  Básica do Envelhecimento e 

Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006a). 

 

Quadro 5. Disciplinas e sugestões de conteúdos gerontogeriátricos. 
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7 Considerações Finais: experiência, aprendizado, limites e possibilidades 

 
 

 
 

O envelhecimento humano é um processo irreversível, a que todos estamos 

sujeitos, devendo, assim, ser mais bem estudado e compreendido. A expectativa de 

vida no império romano era de 22 anos, na Idade Média era de 33 anos, em 1900 

era de 45 anos, em 1992 passou a 75 anos, pois nunca, em toda a história da 

humanidade, populações apresentaram expectativas de vida tão altas conseqüência 

esta principalmente da implantação de políticas de saúde públicas e de ações 

preventivas, como vacinação contra diversas moléstias infecto-contagiosas e 

planejamento, acompanhamento e controle sanitário. 

O Brasil está passando por uma transição demográfica, e, na medida em que 

as pessoas envelhecem, aumenta a importância de estudos direcionados à velhice. 

Devido a este aumento, precisamos preparar os futuros profissionais para atender a 

esta faixa populacional que crescerá muito ainda nos próximos anos. 

Aproveitando esta inquietação, expomos aqui que o Curso de Fisioterapia da 

UNIVALI possui 117 horas/aula de conteúdos específicos sobre idoso e 

envelhecimento humano, isto é, 2,987% das disciplinas abordam este tema. 

Entretanto, 311 horas/aula são destinadas às disciplinas que estão relacionadas às 

doenças e que podem afetar principalmente a pessoa idosa. Como cada idoso tem 

sua história de vida e experiências individuais únicas, construídas durante todo o 

ciclo de vida, eles tendem a ser diferentes entre si e não apresentam as mesmas 

enfermidades. 

Por isso, também é importante a Fisioterapia estudar as diversas patologias 

que podem acometer o idoso, pois é comum encontrarmos, nas faixas etárias mais 

avançadas, pessoas com três ou mais doenças que interagem entre si, dificultando o 

diagnóstico. As doenças que contribuem para alterar a qualidade de vida são 

aquelas denominadas incapacitantes, por impingir falência social às pessoas 

envolvidas. O impacto dessas doenças atinge o idoso, a família e a própria 

sociedade, alterando o curso normal de vida e interferindo nas atividades básicas do 

indivíduo e nas atividades cotidianas de sua família. As doenças que acabam 

gerando essas situações são as demências, em particular as doenças de Alzheimer 



 148

e de Parkinson, o Acidente Vascular Encefálico (AVE) e as doenças reumáticas, 

entre outras. 

Todas as alterações decorrentes do processo fisiológico do envelhecimento 

terão repercussões nos mecanismos homeostáticos do idoso e em sua resposta 

orgânica, diminuindo sua capacidade de reserva, de defesa e de adaptação, o que o 

torna mais vulnerável a quaisquer estímulos, sejam eles traumáticos, infecciosos ou 

psicológicos. Dessa forma, as doenças podem ser desencadeadas facilmente 

(BRASIL, 2006a). 

Sendo assim, devemos fazer uma ampla avaliação dos antecedentes 

diagnósticos com ênfase nas doenças crônicas que se mantêm ativas. Dada a sua 

prevalência, devem ser sempre investigadas, sistematicamente, para serem 

descartadas as afecções cardiovasculares, em especial a doença hipertensiva, o 

diabetes e suas complicações, déficits sensoriais, auditivos e visuais, as afecções 

osteoarticulares e os déficits cognitivos (BRASIL, 2006a).  

As pessoas idosas costumam apresentar um somatório de sinais e sintomas, 

resultado de várias doenças concomitantes, nas quais a insuficiência de um sistema 

pode levar à insuficiência de outro, o que costuma  ser denominado efeito cascata. 

Por exemplo, uma pessoa idosa portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) pode, após um quadro gripal, desenvolver insuficiência respiratória; por 

isso, foram analisadas, nos planos de ensino, as disciplinas que podem estar 

associadas ao idoso, das quais somente quatro disciplinas faziam menção sobre a 

terminologia idoso e envelhecimento. 

Além disso, também observamos que, nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Fisioterapia, não estão contemplados conteúdos específicos 

sobre a atenção à saúde do idoso, e, nos planos de ensino do curso, não estão 

formalizados este conteúdo específico. No entanto, observando as políticas públicas 

do idoso, é possível perceber que estas deixam muito claro que é importante inserir 

a disciplina de Gerontogeriatria no currículo dos cursos de educação superior, mas 

não há uma especificação das competências a serem desenvolvidas nestes 

processos ou das diretrizes a serem seguidas para tal. 

Podemos constatar que o curso de Fisioterapia possui a disciplina de 

Gerontologia, que pertence ao rol das disciplinas optativas, isso quer dizer que não é 

todo semestre que esta disciplina é oferecida, que ela não interage com as demais e 

não se apresenta semestralmente. 
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As políticas relacionadas ao idoso recomendam a inserção, nos currículos 

formais, de conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma a 

eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto. De acordo com 

Sá (2002), a formação do profissional de saúde que atua na atenção ao idoso deve 

ter como base o perfil gerontológico e não somente o clínico, o qual foi detectado por 

meio de análises, pois o profissional deverá formular e programar propostas para o 

enfrentamento do envelhecimento, realizando pesquisas que subsidiem a 

formulação de ações gerontológicas, compreendendo a interdisciplinaridade e 

buscando ações compatíveis com o ensino, a pesquisa e a assistência. 

Pensar no ensino da Fisioterapia voltado ao processo de envelhecimento é 

pensar no ensino educativo como instância que procure transmitir uma cultura que 

permita ao ser humano compreender sua condição humana. 

Para que os futuros fisioterapeutas desenvolvam cuidados adequados ao 

idoso, será preciso percorrer alguns caminhos, como a manutenção do bem-estar e 

da vida autônoma, sempre que possível no seu ambiente, nos quais tais cuidados 

estejam centrados no idoso, nas suas necessidades e de sua família, e não em sua 

doença, procurando desenvolver um trabalho interdisciplinar que partilhe 

responsabilidades, pela defesa dos seus direitos e dos de sua família. 

É importante que os professores da Fisioterapia compreendam a situação 

demográfica e epidemiológica do país e que sejam preparados para aprender e 

ensinar sobre a parcela da população brasileira que mais cresce atualmente. E que 

este aprender e este ensinar se direcionem a perceber a especificidade e 

multidimensionalidade da pessoa idosa e a complexidade do processo do 

envelhecimento e do cuidado ao idoso de forma integral. 

Waldow (1999) aponta que, quando o professor se dispõe a aprender com o 

aluno, entendendo os limites de suas experiências, que promovam potencialidades 

de todos e que nos ajudam a nos tornar profissionais conscientes, sensíveis, 

criativos, solidários e competentes, desenvolvendo confiança por meio de ações 

voltadas à honestidade, abertura, humildade, autenticidade e solidariedade e 

entendendo que o aluno aprende com as ações desenvolvidas pelos professores. 

Percebemos que as disciplinas do curso de Fisioterapia ainda não possuem 

uma interação entre si, o que se pretendia no currículo 3 do curso. Há concepções 

dominantes que impedem ou dificultam a comunicação entre diferentes grupos de 

idéias. Isso faz com que os profissionais formados tenham uma visão fragmentada, 
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quer dizer, mais tecnicista, comprometendo sua atuação numa equipe de trabalho 

interdisciplinar. Observamos que, nas disciplinas de Uro-ginecologia-obstetrícia I e II, 

Pneumologia II, Neurologia II, Pediatria I e II são abordados em seus objetivos gerais 

a atuação interdisciplinar, mas somente a disciplina de Reumatologia que além de 

abordar no objetivo geral a interdisciplinaridade, aborda-o, também, em seu 

conteúdo. 

Segundo Japiassú (1996), para que a interdisciplinaridade ocorra, é 

necessário fazer uma intercomunicação entre as disciplinas, de modo que resulte 

uma modificação entre elas, por meio do diálogo compreensível. Ainda para o autor, 

esta é apontada como saída para o problema da disciplinaridade, que é 

contextualizada pela doença, devendo ser superada por intermédio da prática 

interdisciplinar. Para a sua viabilização, indica a presença de profissionais de várias 

áreas como necessidade intrínseca ao objeto interdisciplinar. 

De acordo com Veiga Neto (1996), a interdisciplinaridade se dá a partir do 

trabalho conjunto de professores de várias disciplinas, na busca de condutas e 

posturas interdisciplinares em direção ao mesmo objeto de pesquisa, com o 

propósito de aproximá-lo, cada vez mais, da realidade objetiva, à medida que 

constrói a perspectiva dialética.  

O conhecimento pertinente possibilita enfrentar a complexidade, e este 

somente existe quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo, 

como os aspectos econômicos, políticos, sociais, psicológicos, afetivos e 

mitológicos, entre outros. Nesse caso, existe, então, a interatividade entre o objeto 

do conhecimento e seu contexto. 

De acordo com Henriques (2002), é desejável que o ensino promova o 

raciocínio, por meio do desenvolvimento de habilidades cognitivas, e que, de 

preferência, seus conteúdos possam ser um conjunto de conhecimentos 

permanentes possibilitando o desenvolvimento do potencial cognitivo do aluno. 

O ensino inserido num currículo cuja lógica de conhecimento funcione em 

rede, na qual tudo esteja relacionado a tudo, quer dizer, o ensino não deve estar 

centrado somente em conteúdos, métodos, no aluno, no professor, mas na condição 

humana do idoso, e tudo isso junto deve estar centrado no ensino, e este deve ser 

flexível. Às vezes, a especialidade se torna necessária, mas não se deve tê-la como 

parte do todo do ensino, como também fora detectado nas análises. 
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O currículo somente se efetiva se todos pensarem nas atividades a serem 

desenvolvidas, assim há uma ação comprometida de todos. Não bastam leis e 

diretrizes da educação, se não houver a transformação do processo de ensinar e 

aprender, e a participação dos alunos é fundamental neste processo. 

As modificações na estrutura da matriz se dão, muitas vezes, em sua 

organização, bem como na disposição dos conteúdos, na carga horária, na 

nomenclatura das disciplinas e na sua disposição no currículo utilizado como pano 

de fundo a pressupostos das Diretrizes Curriculares. 

Por meio dos planos de ensino do Curso de Fisioterapia da UNIVALI, 

verificamos que duas disciplinas realizavam cenários práticos no residencial 

geriátrico, sendo que uma destas duas disciplinas trabalha com a prevenção, as 

outras duas disciplinas abordam o idoso na avaliação e no exercício, embora não 

esteja claro o que é abordado no processo de envelhecimento e nem como é 

trabalhada a prevenção. 

As práticas curriculares poderiam contemplar a saúde do idoso e o processo 

de envelhecimento, pois é necessário que o aluno tenha um entendimento integral 

do processo saúde-doença e seja preparado para as ações de promoção e proteção 

à saúde, uma vez que as disciplinas que abordam a clínica preparam o aluno para 

as ações de recuperação e a reabilitação. Isso se confirma pelas Diretrizes 

Curriculares do Curso de Fisioterapia e das políticas saudáveis do idoso, que 

determinam que o profissional deve estar apto a desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 

quanto coletivo. Ou seja, o currículo dos cursos de Fisioterapia poderia contemplar 

conteúdos específicos voltados para o processo de envelhecimento possibilitando, 

ao aluno, conhecimento, habilidade e atitude em situações nas quais sejam 

necessários. 

É possível que o fisioterapeuta realize, além da manutenção, a melhoria, ao 

máximo, da capacidade funcional dos idosos que venham a ter a sua capacidade 

funcional restringida, de modo a garantir-lhes a habilidade. Também que este inove 

nas áreas de promoção da saúde, que poderia ser vista com muito cuidado, porque 

estamos superando a tendência de trabalhar com a idéia de doença para trabalhar 

com foco na saúde, isto é, promover a saúde no idoso e não no quadro patológico 

apenas. 
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O conceito abrangente de saúde, definido na nova Constituição, permite 

nortear a mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo assistencial, 

centrado na doença e baseado no atendimento a quem procura, para um modelo de 

atenção integral à saúde, na qual haja a incorporação progressiva de ações de 

promoção e de proteção, ao lado daquelas propriamente ditas de recuperação e 

reabilitação. 

A fim de identificar quais os principais grupos de ações de promoção, de 

proteção e de recuperação da saúde do idoso a serem desenvolvidas 

prioritariamente, é necessário conhecer as principais características do perfil 

epidemiológico da população, não somente em termos de doenças mais freqüentes, 

mas também em termos das condições socioeconômicas da comunidade, dos seus 

hábitos e estilos de vida e de suas necessidades de saúde. 

As ações integradas à saúde no idoso mostram a importância de 

correlacionar teorias e práticas no ensino da Fisioterapia. O educador pode despir-se 

da visão unicamente tecnicista para uma atuação integrada à população idosa, sem 

esquecer que a Universidade tem um papel fundamental como agente 

transformadora, devendo formar novos profissionais comprometidos com este 

pensamento. 

Sendo assim, podemos afirmar que o ensino integrado ao serviço e à 

comunidade representa uma ajuda valiosa para ambas as partes, o aluno tendo a 

oportunidade de se capacitar e ser valorizado desde a graduação, o serviço sendo 

enriquecido com as atividades da Fisioterapia e a comunidade sendo favorecida 

pelos atendimentos e ações integradas à saúde. 

No entanto, percebemos que há uma fragmentação de conhecimentos 

durante o curso, o que já fora ressaltado, como a falta de conteúdo sobre políticas 

públicas para as pessoas idosas. Além disso, observamos que apesar de os planos 

de ensino analisados abordarem, em seus objetivos gerais, a promoção e a 

prevenção, estes não estão contemplados em seus conteúdos. A não ser a 

disciplina de Fisioterapia Preventiva II do 4° período, que contempla atividades 

preventivas para os idosos, mas também não está claro quais são estas atividades. 

Apesar de algumas disciplinas abordarem patologias que poderiam estar 

relacionadas com o processo de envelhecimento, o curso ainda tem um currículo 

tecnicista, voltado à clínica, sendo o aluno preparado para esta formação técnica, 

reabilitacional. O docente precisa também estar preocupado em como ensinar o 
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aluno a atuar sem as complexidades dos recursos fisioterápicos no domicílio do 

idoso. 

O fisioterapeuta precisa conhecer as políticas públicas de saúde do idoso 

para assegurar a atenção a um segmento populacional que pode ter um alto grau de 

dependência funcional, compreendendo mudanças nesta capacidade apontadas 

tanto por um idoso quando observadas pelos familiares ou por equipes de saúde, 

sendo relevantes nos cuidados à saúde gerontogeriátrica, em todos os níveis de 

atenção. 

Envelhecer, portanto, deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer 

tipo de dependência funcional, o que exige promoção da saúde em todas as idades. 

A esse respeito é importante acrescentar que muitos idosos brasileiros 

envelheceram e envelhecem apesar da falta de recursos e da falta de cuidados 

específicos de promoção e de prevenção em saúde. Entre estes, estão os idosos 

que vivem abaixo da linha de pobreza, analfabetos, os seqüelados de acidentes de 

trabalho, os amputados, os hemiplégicos, os idosos com síndromes demenciais, os 

idosos moradores de rua e, de uma maneira geral os idosos excluídos, para os quais 

também é preciso achar respostas e ter ações específicas. 

A atenção integral à saúde da pessoa idosa poderia ser estruturada nos 

moldes de uma linha de cuidados, com foco no usuário, baseada nos seus direitos, 

necessidades, preferências e habilidades, por meio de estabelecimento de fluxos 

bidirecionais funcionantes, aumentando e facilitando o acesso a todos os níveis de 

atenção, providos de condições essenciais, infra-estrutura física adequada, insumos 

e pessoal qualificado para a boa qualidade técnica. 

A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, 

interdisciplinar e multidimensional, que leve em conta a grande interação entre os 

fatores biopsicossociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do 

ambiente no qual estão inseridos. 

Estudos populacionais revelam que cerca de 40% dos indivíduos com 65 

anos ou mais de idade precisam de algum tipo de ajuda para realizar pelo menos 

uma tarefa do tipo fazer compras, cuidar das finanças, preparar refeições e limpar a 

casa. Uma parcela menor, mas significativa, de 10%, requer auxílio para realizar 

tarefas básicas, como tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se e, até, 

sentar-se e levantar-se de cadeiras e camas (RAMOS, et al., 1993). É imprescindível 
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que, na prestação dos cuidados aos idosos, as famílias estejam devidamente 

orientadas em relação às atividades de vida diária (AVDs). 

Os custos gerados por essa dependência são tão grandes quanto o 

investimento de dedicar um membro da família ou um cuidador para ajudar 

continuamente uma pessoa que, muitas vezes, viverá mais 10 ou 20 anos, 

requerendo uma atenção que, não raramente, envolve leitos hospitalares e 

institucionais, procedimentos diagnósticos caros e sofisticados, bem como o 

consenso freqüente de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar capaz de fazer 

frente à problemática multifacetada do idoso (BRASIL, 1999b). 

Percebemos que o idoso procura o serviço de Fisioterapia devido à sua 

patologia e não ao fato de não ter a patologia e que não consta nos planos de 

ensino das disciplinas analisadas o enfoque de atenção primária ao idoso. A família 

e o idoso procuram o atendimento em Fisioterapia por causa da doença e não pelo 

fato de estar se sentindo bem. Ainda há uma atuação muito tímida do aluno junto ao 

idoso na atenção primária à saúde, na qual é possível realizar ações de promoção à 

saúde, proteção à saúde, recuperação à saúde, prevenção e reabilitação. Podemos 

perceber que no quadro 7 (Apêndice B)  são citadas as ações integradas à saúde 

(AIS) que podem ou não estar relacionadas com o idoso. Dos 54 planos de ensino 

analisados, quinze disciplinas fazem relação com as AIS, ou seja, cinco disciplinas 

descrevem as AIS somente no objetivo geral, oito disciplinas mencionam as AIS no 

objetivo geral e em seus conteúdos, mas não descrevem como são realizadas, e 

destas oito, quatro disciplinas podem estar relacionadas ao idoso, como a disciplina 

de Cardiovascular I, Uro-gineco-obstetrícia II, Reumatologia e Cardiovascular I 

(Apêndice B) e apenas uma disciplina contempla no objetivo geral, na ementa e no 

conteúdo a prevenção no idoso, mas como já comentado anteriormente não está 

expresso como esta é realizada. 

A promoção da saúde, a recuperação da saúde, a proteção da saúde e a 

reabilitação da saúde pertencem a diferentes ações de saúde, não são consideradas 

sinônimos, elas complementam uma as outras e são chamadas de ações integradas 

em saúde sendo entendidas como um dos sentidos da integralidade (MAYEAMA, 

2006). 

A integralidade transforma os atores que a vivenciam, e é preciso ter clareza 

de que a idéia de integralidade da atenção necessita ser trabalhada em várias 

dimensões para que se possa alcançar a forma mais completa possível. 
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Percebemos também que nas pesquisas do curso, por meio através de seus 

TCCs apresentados no ano de 2006, que contemplam a temática idoso, há uma 

descrição da fragmentação da doença dissociada da condição humana ou da 

condição de evolução/envelhecimento, além disso, está claro também o tecnicismo 

nos TCCs, nas quais não há uma integração ou uma inter-relação da patologia com 

os dados epidemiológicos do contexto do idoso. Não há integração na abordagem 

nos vários níveis de atenção à saúde e não é dado enfoque à prevenção do DPOC e 

IU para o idoso. 

As pesquisas do Curso de Fisioterapia cujo foco é o idoso são ainda muito 

tímidas, apesar de já terem evoluído. Além do que, a possibilidade da ampliação dos 

tópicos da linha de pesquisa na produção de conhecimento da gerontogeriatria de 

acordo com a PNSPI necessita ser avaliada. 

  Na extensão, a atuação de diferentes profissionais de várias áreas da saúde 

possibilitou um trabalho na qual a atuação se dava nas três áreas da saúde, 

principalmente na primária e deixando clara a predominância desta sobre as demais. 

A instituição era um espaço de trocas de saberes, de aprendizados, entre idosos, 

funcionários, alunos-bolsistas e professores. A preocupação maior dos professores 

era o bem-estar biopsicossocial do idoso, e este projeto de extensão atendia todos 

os objetivos das diretrizes da política saudável do idoso. Infelizmente não são todos 

os acadêmicos que têm a oportunidade de estar inseridos nessas ações de 

extensão, o que permite, provavelmente, a esses bolsistas, desenvolver uma visão e 

um aprendizado maior que os de seu par. 

 
 
7.1Síntese dos resultados 

 
 

Após analisar as práticas curriculares do Curso de Fisioterapia que abordam 

a saúde do idoso e o processo de envelhecimento, chegamos às seguintes 

conclusões: 

• As disciplinas do Curso de Fisioterapia não estão voltadas ao idoso e 

ao processo de envelhecimento, tanto que foram encontrados apenas 

2,987% de disciplinas que abordavam em seus planos esta temática, e 
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precisamos preparar os futuros fisioterapeutas para atuar com esta 

parcela da população que está em amplo crescimento. 

 

• O curso prepara o aluno para a reabilitação das enfermidades que 

muitas vezes já estão instaladas no idoso, sendo a prevenção 

delegada a um segundo plano. Quer dizer, a formação está mais 

voltada para a atuação secundária e a atuação terciária, sendo 

necessária a inserção de atividades voltadas à atenção básica, 

aproximando os alunos da realidade do idoso. 

 

• Ainda há uma atuação muito tímida do aluno junto ao idoso na atenção 

básica à saúde, a qual possibilita, a ele, realizar ações de promoção à 

saúde, proteção, recuperação, prevenção e reabilitação. 

 

• As pesquisas do Curso de Fisioterapia cujo foco é o idoso são ainda 

muito tímidas, apesar de já terem evoluído, e deve ser avaliada a 

possibilidade da ampliação dos tópicos da linha de pesquisa na 

produção de conhecimento da gerontogeriatria, de acordo com a 

PNSPI. 

 

• A extensão possibilita apenas um projeto com enfoque na saúde do 

idoso, no qual a Fisioterapia atuava juntamente com seus bolsistas. 

Este projeto é excludente, pois apenas três alunos participavam dele a 

cada 2 anos. 

 

• Podemos constatar que o Curso de Fisioterapia está mais voltado à 

clínica do que a gerontologia. 

 

• É necessária a inclusão de conteúdos voltados ao idoso e ao processo 

de envelhecimento no decorrer do curso. Além disso, que os 

professores de outras disciplinas se preparem para o ensino da 

Fisioterapia Gerontogeriátrica, considerando que a população brasileira 

idosa é a que mais cresce se comparada à população geral. O ensino-
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aprendizagem deve ser encarado como um processo ativo, contínuo e 

de duas vias entre o aluno e o professor.  

 

Nesta pesquisa, trazemos dados a respeito do que está acontecendo 

atualmente no Curso de Fisioterapia e informamos como é a distribuição dos 

conteúdos nas diversas disciplinas analisadas, bem como de seus Trabalhos de 

Conclusão de Curso e de extensão, para que todo o corpo docente conheça e possa 

refletir acerca da inclusão da temática idoso e seu processo de envelhecimento. 

A principal limitação deste trabalho consiste na não abordagem do professor, 

mas este não foi o escopo da pesquisa. Talvez se houvesse um contato com os 

professores das disciplinas analisadas, saberíamos com qual grau de profundidade 

é abordado o tema pertinente ao idoso e processo de envelhecimento humano. 
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APÊNDICE A 
 
 

QUADRO 6 – Distribuição das disciplinas do Curso de Fisioterapia com seus 
respectivos conhecimentos e sua porcentagem 

 

N° Disciplinas Créditos Carga 
Horária 

% 

Citologia e Embriologia 
Humana 
(1°) 

05 75h/a 1,915% 

Anatomia Humana I  
(1°) 

08 120h/a 3,065% 

Histologia (1°) 03 45h/a 1,149% 

Bioquímica (1°) 04 60h/a 1,532% 

Anatomia Humana II 
(2°) 

04 60h/a 1,532% 

Fisiologia Humana (2°) 08 120h/a 3,065% 

Genética (2°) 03 45h/a 1,149% 

Imunologia (2°) 02 30h/a 0,766% 

Fisiologia do Esforço 
(3°) 

04 60h/a 1,532% 

Farmacologia (3°) 04 60h/a 1,532% 

Patologia Geral (3°) 04 60h/a 1,532% 

Cinesiologia e 
Biomecânica I (2°) 

06 90h/a 2,298% 

Fisiopatologia de 
Órgãos e Sistemas (4°) 
 

04 60h/a 1,532% 

14 Disciplinas 

com 

conhecimentos 

biológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cinesiologia e 
Biomecânica II (3°) 
 

04 60h/a 1,532% 

Total  __________ 63 créditos 945h/a 24,137% 

Biofísica Básica (1°) 04 60h/a 1,532% 

Imaginologia I (2°) 03 45h/a 1,149% 

09 Disciplinas 

de 

Conhecimentos Imaginologia II (3°) 03 45h/a 1,149% 
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Trabalho de  Iniciação 

Científica I (4°) 

02 30h/a 0,766% Biotecnológicos 

Trabalho de Iniciação 
Científica II (5°) 
 

02 30h/a 0,766% 

 Trabalho de Iniciação 
Científica III (7°) 
 

01 15h/a 0,383% 

 Pesquisa I (1°) 03 45h/a 1,149% 

 Pesquisa II (2°) 03 45h/a 1,149% 

 Pesquisa III (3°) 
 

02 30h/a 0,766% 

Total ____________ 23 créditos 345h/a 8,812% 

Saúde Coletiva (1°) 03 45h/a 1,149% 
Antropologia (1°) 02 30h/a 0,766% 
Ética e Cidadania (2°) 02 30h/a 0,766% 

Deontologia (5°) 02 30h/a 0,766% 

5 Disciplinas de 
Conhecimentos 
Humanos 
Sociais 

Psicologia aplicada à 
Fisioterapia (7°) 
 

03 45h/a 

 

1,149% 

Total ____________ 11 créditos 180h/a 4,597% 

Iniciação em 
Fisioterapia (1°) 

03 
 

45h/a 1,149% 

Recursos 
Termoeletromagnéticos 
em Fisioterapia I (2°) 

03 45h/a 1,149% 

Fisioterapia Preventiva 
I (3°) 

04 60h/a 1,532% 

Avaliação Cinético-
Funcional I (3°) 
 

04 60h/a 1,532% 

Recursos Hídricos (3°) 
 

03 45h/a 1,149% 

Recursos Manuais (4°) 04 60h/a 1,532% 

Avaliação Cinético-
Funcional II (4°) 

04 60h/a 1,532% 

Fisioterapia Preventiva 
II (4°) 

04 60h/a 1,532% 

28 Disciplinas 

com 

Conhecimentos 

em Fisioterapia 

Recursos Cinéticos em 
Fisioterapia I  (4°) 

08 120h/a 3,065% 
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Recursos 
Termoeletromagnéticos 
em Fisioterapia II (3°) 

03 45h/a 1,149% 

Pneumologia I (4°) 04 60h/a 1,532% 

Pediatria I (4°) 04 60h/a 1,532% 

Uro-Gineco-Obstetrícia 
I (5°) 

04 60h/a 1,532% 

Neurologia I (5°) 07 105h/a 2,681% 

Pneumologia II (5°) 04 60h/a 1,5325 

Pediatria II (5°) 03 45h/a 1,149% 

Ortopedia e 
Traumatologia I (5°) 

07 105h/a 2,681% 

Cardiovascular I (5°) 05 75h/a 1,915% 

Ortopedia e 
Traumatologia II (6°) 

06 
 

90h/a 2,298% 

Reumatologia  (6°) 07 105h/a 2,681% 

Pediatria III (6°) 03 45h/a 1,149% 

Pneumologia III (6°) 04 60h/a 1,532% 

Uro-Gineco-Obstetrícia 
II (6°) 

03 45h/a 1,149% 

Neurologia II (6°) 06 90h/a 2,298% 

Cardiovascular II (6°) 06 90h/a 2,298% 

Estágio Ambulatorial 
(7°) 

24 360h/a 9,195% 

Estágio Hospitalar (8°) 24 360h/a 9,195% 

Administração em 
Fisioterapia (7°) 
 

02 30h/a 0,766% 

Total ___________ 163 créditos 2445h/a 62,452% 

_________ Total de disciplinas 56 260 créditos Carga 

Horária Total 

3915h/a 

100% 

Fonte: quadro construído pela pesquisadora. 
 

Quadro 6. Distribuição quantitativa das disciplinas relacionadas a conhecimentos biológicos, 

biotecnológicos, humano-sociais e fisioterapêuticos, seus créditos, cargas horárias e 

porcentagem em relação à carga horária total do curso (3915 h/a). 
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APÊNDICE B 
 
 

QUADRO 7 - Disciplinas relacionadas com as ações integradas na saúde do 
idoso 

 
 

Disciplinas AIS e Saúde do Idoso C/H da 
Disciplina 

% 

Histologia do 1° 
período. 
 
Código: 4750 
CHT: 30 
CHP: 15 

No objetivo geral da 
disciplina, aparece: 
atividades de promoção e 
atenção à saúde. 
Não aparece na ementa e 
nem no conteúdo a AIS. 
Na UNIDADE 3: tecido 
cartilaginoso e ósseo: tipos 
de ossos: esponjoso 
(trabéculas ósseas, espaços 
medulares, medula óssea) 
com 4 horas/aula. 
Conteúdos: tecidos 
epiteliais, conjuntivo, 
cartilaginoso e ósseo, 
muscular e nervoso; 
aparelho reprodutor 
feminino, efeitos hormonais, 
mecanismos de 
contracepção, aparelho 
reprodutor masculino, 
constituição, hormônios; 
sangue, constituição, 
valores normais, 
hemograma, patologias 
associadas às alterações 
nos valores do hemograma; 
aparelho cardiovascular, 
constituição, patologias 
associadas a alterações das 
paredes vasculares e do 
coração; aparelho digestivo, 
constituição; glândulas 
anexas do tubo digestivo; 
aparelho respiratório, 
constituição e aparelho 
urinário.  

45h/a 1,149% 
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Saúde Coletiva do 1º 
período 
 
Código: 4751 
CHT: 30 
CHP: 45 

No objetivo geral aparecem 
atenção básica à saúde e 
atendimento domiciliar. 
 Na ementa também 
aparecem as palavras 
atenção básica à saúde e 
atendimento domiciliar. 
 Na UNIDADE 2 estão 
descritos níveis de atenção 
básica (primária, 
secundária e terciária). 
Competências do 
fisioterapeuta na atenção 
básica em saúde. 
Programas de saúde: da 
mulher, da criança, do 
adolescente e do 
trabalhador, com 16 
horas/aula. 
Na UNIDADE 3: 
epidemiologia, vigilância 
epidemiológica e 
indicadores de saúde, 
consta promoção e 
educação em saúde, I 
Conferência Internacional de 
promoção de saúde, VIII 
Conferência Nacional de 
Saúde e XII Conferência 
Nacional de Saúde com 12 
horas/aula. 
Na UNIDADE 4: estão 
descritos atenção domiciliar, 
internação domiciliar e 
inserção do fisioterapeuta 
na comunidade, com 8 
horas/aula. 
Conteúdos: 
Políticas e programas de 
saúde e suas implicações na 
fisioterapia, processo saúde-
doença, formação do 
fisioterapeuta e sua atuação 
na saúde da população, 
relatório Flexner, trajetória 
histórica da saúde pública;  
Atenção Básica à Saúde: 
níveis de atenção, Lei 
Orgânica 8080/90, 
Princípios do SUS, 

 
45h/a 

 
1,149% 
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princípios doutrinários: 
Universalidade, Eqüidade, 
Integralidade, Princípios 
organizacionais: 
Descentralização, 
Regionalização e 
Hierarquização da rede, 
Participação Social. Normas 
Operacionais. Distrito 
sanitário, PSF, Programas 
de Saúde: saúde da mulher, 
da criança e do adolescente 
e saúde do trabalhador; 
Epidemiologia: promoção e 
educação em saúde, 
declaração Alma-Ata, Carta 
de Ottawa e outras. 

Antopologia do 1º 
período 
Código: 4752 
CHT: 30 
CHP: 0 

 
_______ 

30h/a 0,766% 

Biofísica Básica do 1º 
período 
Código: 4754 
CHT: 45 
CHP: 15 

 
_______ 

60h/a 1,532% 

Pesquisa I do 1º 
período 
Código: 4753 
CHT: 30 
CHP: 15 

 
_______ 

45h/a 1,149% 

Anatomia Humana I do 
1º período 
Código: 4749 
CHT: 60 
CHP: 60 

 
_______ 

120h/a 3,065% 

Citologia e Embriologia 
Humana do 1º período 
Código: 4748 
CHT: 45 
CHP: 30 

 
 

_______ 

75h/a 1,915% 

Bioquímica do 1º 
período 
Código: 0361 
CHT: 30 
CHP: 30 

 
_______ 

60h/a 1,532% 

Iniciação em 
Fisioterapia do 1º 
período 

Na UNIDADE 4, consta: 
programas de reabilitação 
com 5 horas/aula. 

45h/a 1,149% 
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Código: 4755 
CHT: 45 
CHP: 0 

Conteúdos: histórico da 
Fisioterapia no Brasil, o 
trabalho de Fisioterapia: 
código de ética, decreto-lei 
da profissão; níveis de ação 
na saúde e campos de 
atuação: métodos e técnicas 
fisioterapêuticas; equipes de 
trabalho: assistência 
multidisciplinar e programas 
de reabilitação; entidades de 
classe (CREFITO, 
cooperativas, ato médico); 
mercado de trabalho 
(honorários do 
fisioterapeuta, serviços de 
fisioterapia no Estado e na 
região); formação 
universitária do 
fisioterapeuta perfil 
profissiográfico, diretrizes 
curriculares do Curso de 
Fisioterapia, o currículo, 
atitude e postura acadêmica; 
pós-graduação. 

Pesquisa II do 2º 
período 
Código: 4760 
CHT: 30 
CHP: 15 

 
_______ 

45h/a 1,149% 

Imunologia do 2º 
período 
Código: 4759 
CHT: 30 
CHP: 0 

 
_______ 

30h/a 0,766% 

Ética e Cidadania do 2º 
período 
Código: 4758 
CHT: 30 
CHP: 0 

 
_______ 

30h/a 0,766% 

Genética do 2º período 
Código: 4757 
CHT: 45 
CHP: 0 

 
_______ 

45h/a 1,149% 

Fisiologia Humana do 
2º período 
Código: 4756 
CHT: 90 
CHP: 30 

 
_______ 

120h/a 3,065% 
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Imaginologia I do 2º 
período 
Código: 4668 
CHT: 30 
CHP: 15 

 
_______ 

45h/a 1,149% 

Recursos 
Termoeletromagnéticos 
I  do 2º período 
Código: 4762 
CHT: 30 
CHP: 15 

 
_______ 

45h/a 1,149% 

Anatomia II do 2º 
período 
Código: 1898 
CHT: 30 
CHP: 30 

 
_______ 

60h/a 1,532% 

Cinesiologia e 
Biomecânica I do 2º 
período 
Código; 4761 
CHT: 60 
CHP: 30 

 
_______ 

90h/a 2,298% 

Fisiologia do Esforço 
do 3° período. 
 
Código: 4763 
CHT: 45 
CHP: 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não foi encontrada a AIS. 
Na UNIDADE 3: efeitos do 
exercício: dentro desta 
unidade está descrito 
envelhecimento e 
exercícios, com 24 
horas/aula. 
Conteúdos: nutrição,  
atividade física,  
treinamento, consumo de 
energia de O2,  adaptações 
fisiológicas do sistema 
respiratório na atividade 
física, no sistema 
cardiovascular, teste de 
esforço, efeitos do exercício 
na obesidade. 

60h/a 1,532% 

Cinesiologia e 
Biomecânica II do 3º 
período 
Código: 4764 
CHT: 45 
CHP: 15 

 
_____ 

60h/a 1,532% 

Fisioterapia Preventiva 
I do 3° período. 

No objetivo geral: aparece 
promoção de saúde e 

60h/a 1,532% 
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Código: 1907 
CHT: 45 
CHP: 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

melhoria da qualidade de 
vida. 
Na ementa aparecem as 
palavras Fisioterapia 
preventiva. 
Na UNIDADE 1: Fisioterapia 
preventiva e suas 
abordagens, aparecem 
níveis de prevenção e 
papel preventivo do 
fisioterapeuta com 5 
horas/aula. 
Na UNIDADE 4: posturas de 
trabalho e suas 
repercussões no organismo, 
aparecem as palavras 
orientação ergonômica e 
prevenção e atividades de 
trabalho e prevenção com 8 
horas/aula. 
Na UNIDADE 6: doenças 
ocupacionais LER/DORT, 
pneumopatias, 
cardiovasculopatias e 
neuropatias de origem 
ocupacionais, aparecem as 
palavras aspectos 
preventivos do sistema 
músculo-esquelético com 
27horas/aula. 
Conteúdos: ergonomia, 
análise ergonômica, 
posturas de trabalho e suas 
repercussões no organismo; 
doenças ocupacionais 
(LER/DORT), pneumopatias, 
cardiovasculopatias, 
pneuropatias; saúde e 
segurança nos locais de 
trabalho. 

Imaginologia II do 3º 
período 
Código: 4769 
CHT: 15 
CHP: 30 

 
______ 

45h/a 1,149% 

Pesquisa III do 3º 
período 
Código: 4768 
CHT: 15 
CHP: 15 

 
______ 

30h/a 0,766% 
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Recursos Termo 
eletromagnéticos II do 
3º período 
Código: 4770 
CHT: 30 
CHP: 15 

 
______ 

45h/a 1,149% 

Avaliação Cinético-
Funcional I do 3º 
período 
Código: 4771 
CHT: 30 
CHP: 30 

 
______ 

60h/a 1,532% 

Farmacologia do 3º 
período 
Código: 4765 
CHT: 45 
CHP: 15 

 
______ 

60h/a 1,532% 

Recursos Hídricos 
4767 do 3º período 
CHT: 15  
CHP: 30 

 
_______ 

45hs/a 1,149% 

Patologia Geral do 3º 
período 
Código: 4766 
CHT: 60 
CHP: 0 

 
______ 

60h/a 1,532% 

Recursos Manuais do 
4º período 
Código: 4775 
CHT: 30 
CHP: 30 

 
_____ 

60h/a 1,532% 

Pediatria I do 4° 
período 
 
Código: 4778 
CHT: 45 
CHP: 15 

No objetivo geral aparecem: 
atuação fisioterapêutica 
interdisciplinar e aplicar 
recursos nos diferentes 
níveis de atuação. 
Na ementa aparecem as 
palavras patologias, 
avaliação e tratamento. 
Conteúdos: neonatologia, 
prematuridade, UTI- 
neonatal, ventilação 
mecânica, desenvolvimento 
neuropsicomotor normal, 
lesões neurológicas são 
evolutivas (paralisia 
cerebral), retardo mental, 
patologias do tubo neural, 
avaliação e tratamento 
fisioterapêutico. 

45h/a 1,149% 
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Fisioterapia Preventiva 
II do 4° período. 
 
Código: 4774 
CHT: 30 
CHP: 30 

No objetivo geral: ações da 
fisioterapia preventiva. 
Na ementa, aparecem as 
palavras: fisioterapia 
preventiva em escolares, 
na terceira idade e na 
comunidade e prevenção 
das infecções hospitalares. 
Na UNIDADE 3; trabalhos 
noturnos e em turnos: 
sugestões preventivas com 
2 horas/aula. 
  Na UNIDADE 4: fisioterapia 
em escolares, aparecem 
aspectos preventivos no 
ambiente escolar com 16 
horas/aula. 
Na UNIDADE 5: fisioterapia 
na terceira idade aparecem 
processo de 
envelhecimento, abordagens 
da fisioterapia preventiva 
na terceira idade, testes 
para prevenir quedas, 
testes para avaliar o 
equilíbrio, testes para avaliar 
a capacidade funcional do 
idoso e atividades 
preventivas para os 
idosos. Com aula prática no 
residencial geriátrico, 
totalizando 18 horas/aula. 
Na UNIDADE 6: intervenção 
da fisioterapia na 
comunidade: aparece como 
atuar preventivamente na 
comunidade e cuidados, 
com  12 horas/aula. 
UNIDADE 7: controle e 
prevenção de infecções 
hospitalares: medidas 
preventivas, com 2 
horas/aula. 
Conteúdos: programa de 
controle médico em saúde 
ocupacional, ginástica 
laboral e cinesioterapia 
laboral, trabalho noturno e 
em turnos, fisioterapia 
preventiva em escolares, 

60h/a 1,532% 
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fisioterapia na comunidade: 
doença infecto-contagiosas, 
DSTs, cuidados posturais, 
desnutrição, aleitamento 
materno, controle e 
prevenção das infecções 
hospitalares, socorros de 
urgência. 

Pneumologia I do 4° 
período. 
 
Código: 4777 
CHT: 45 
CHP: 15 

No objetivo geral aparecem 
as palavras prevenção, 
tratamento e reabilitação 
das disfunções 
penumológicas. 
Na ementa, aparecem 
avaliação, diagnóstico e 
tratamentos 
fisioterapêuticos. 
Na UNIDADE 2 está descrito 
reabilitação pulmonar com 
50 horas/aula. 
Conteúdos: avaliação e 
tratamento fisioterapêutico 
(provas de função pulmonar, 
espirometria, volumes e 
capacidades respiratórias), 
monitorização respiratória 
(capnografia, oximetria de 
pulso, gasometria); recursos 
terapêuticos: técnicas 
respiratórias, reabilitação 
pulmonar e avaliação de 
protocolos de reabilitação 
pulmonar; diagnóstico 
pneumológico relacionados 
ao exame físico. 

60h/a 1,532% 

Trabalho de Iniciação 
Científica I do 4º 
período 
Código: 4773 
CHT: 30 
CHP: 0 

 
______ 

 

30h/a 0,766% 

Recursos Cinéticos em 
Fisioterapia do 4º 
período 
Código: 4776 
CHT: 60 
CHP: 60 

 
______ 

120h/a 3,065% 

Avaliação Cinética-
Funcional II do 4° 
período. 

Objetivo geral contém 
avaliação e na ementa 
também. Na UNIDADE I: 

60 h/a 1,532% 
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Código: 4779 
CHT: 30 
CHP: 30 

avaliação cinética-funcional 
neurológica, dentro desta 
unidade estão descritos as 
principais diferenças nas 
etapas a serem 
consideradas na avaliação 
do paciente  idoso, tendo 45 
h/a. 
Conteúdos: avaliação 
postural, da marcha, de 
membros superiores e 
inferiores,  testes. 

Fisiopatologia de 
Órgãos e Sistemas do 
4° período 
 
Código: 4772 
CHT: 60 
CHP: 0 

Objetivo geral: aplicação da 
Fisioterapia na prevenção 
de doenças. 
Não tem, na ementa, 
prevenção. 
Fisiopatologia e doenças no 
conteúdo. 

60h/a 1,532% 

Cardiovascular I do 5° 
período. 
 
Código: 4787 
CHT: 45 
CHP: 30 

No objetivo geral aparecem 
as palavras: prevenção, 
tratamento e reabilitação 
das disfunções 
cardiovasculares.  
Na ementa, aparecem 
programas de prevenção e 
reabilitação. 
Na UNIDADE 2 estão 
descritos os fundamentos 
dos programas de 
prevenção de reabilitação 
cardiovascular com 30 
horas/aula. 
Conteúdos: diagnóstico 
cardiovascular, anamnese, 
exame funcional e 
complementar, avaliação da 
capacidade funcional; 
prescrição de exercícios 
cardiovascular; fisioterapia 
cardiovascular em ambiente 
hospitalar; avaliação e 
tratamento fisioterapêutico. 

75h/a 1,915% 

Deontologia do 5º 
período 
Código; 4780 
CHT: 30 
CHP: 0 

 
______ 

30h/a 0,766% 

Trabalho de Iniciação 
Científica II do 5º 

 
______ 

30h/a 0,766% 



 184

período 
Código: 4781 
CHT: 0 
CHP: 30 
 
Pediatria II do 5º 
período 
 
 
Código: 4785 
CHT: 30 
CHP: 15 

No objetivo geral aparecem 
as palavras atuação 
fisioterapêutica 
interdisciplinar e aplicar 
recursos fisioterapêuticos 
nos diversos níveis de 
atuação. 
Na ementa, aparecem as 
palavras patologias e 
recursos fisioterapêuticos. 
Conteúdos: patologias do 
sistema respiratório: 
características clínicas e 
avaliação cinética funcional, 
abordagem fisioterapêutica; 
patologias ortopédicas: 
características clínicas e 
avaliação cinética funcional, 
abordagem 
fisioterapêutica;recursos 
fisioterapêuticos. 

45h/a 1,149% 

Uro-gineco-obstetrícia I 
do 5° período. 
 
Código: 4782 
CHT: 30 
CHP: 30 

No objetivo geral, 
encontram-se a atuação 
interdisciplinar e a aplicação 
de recursos terapêuticos nos 
diferentes níveis de 
atuação. Na ementa, 
aparece avaliação e 
tratamento de patologias. 
Na UNIDADE 9: climatério e 
menopausa,osteoporose e 
climatério. Esta unidade tem 
2 h/a. 
Conteúdos: DSTs, disfunção 
sexual, parto,  puerpério e 
amamentação. 

60h/a 1,532% 

Pneumologia II do 5° 
período. 
 
Código: 4784 
CHT: 30 
CHP: 30 

No objetivo geral, aparecem 
a atuação fisioterapêutica 
interdisciplinar e a aplicação 
de recursos nos diferentes 
níveis de atuação. Na 
ementa, aparecem avaliação 
e tratamento fisioterapêutico 
e doenças. 
A aula Prática é realizada 

60h/a 1,532% 
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no residencial geriátrico, 
totalizando 60 horas/aula. 
Conteúdos: avaliação e 
tratamento fisioterapêutico, 
doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas: 
principais doenças (sinais e 
sintomas, complicação, 
avaliação e tratamento 
fisioterapêutico); doenças 
intersticiais (principais 
doenças, sinais e sintomas, 
complicações); cirurgias 
torácicas, avaliação e 
tratamento no pré e pós- 
cirúrgico; atelectasia; 
doenças ocupacionais. 

Neurologia I do 5° 
período. 
 
Código: 4783 
CHT: 75 
CHP: 30 
 
 
 
 

Objetivo geral da disciplina: 
prevenção, tratamento e 
reabilitação das disfunções 
neurológicas. 
Mas não tem, na ementa, 
prevenção. 
Conteúdos: diagnóstico 
neurológico, tratamento 
fisioterapêutico. 
Doenças: Parkinson e AVE. 

105h/a 2,681% 

Ortopedia e 
Traumatologia I do 5° 
período. 
Código: 4786 
CHT: 60 
CHP: 45 

Encontra-se no objetivo 
geral da disciplina: 
tratamento preventivo e 
reabilitatório das patologias 
e lesões ortopédicas. Não 
tem na ementa prevenção. 

105hsa 2,681% 

Neurologia II do 6° 
período. 
 
Código: 4793 
CHT: 30 
CHP: 60 

No objetivo geral aparecem 
as palavras prevenção, 
tratamento e reabilitação 
das disfunções 
neurológicas. 
Na ementa, aparecem 
doenças, avaliação e 
tratamento fisioterapêutico. 
Na UNIDADE 4: demências 
com 6 horas/aula. 
Conteúdos: doença de 
Parkinson, características 
das doenças, princípios e 
tratamento, lesões 
raquimedulares 
características da doença 
princípios e tratamento nas 

90h/a 2,298% 
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lesões; doenças 
neuromusculares: 
características da doença, 
avaliação e tratamento; 
avaliação e tratamento 
fisioterapêutico do sistema 
motor e sensorial. 

Cardiovascular II do 6º 
período 
 
Código: 4794 
CHT: 30 
CHP: 60 
 

Tem no objetivo geral da 
disciplina: recursos 
fisioterapêuticos na 
promoção da saúde, 
prevenção e tratamento e 
reabilitação.  
Na ementa aparece 
avaliação e tratamento 
fisioterapêutico. 
Na UNIDADE 2, que está 
relacionada à Hipertensão 
Arterial, possui um item de 
prevenção da hipertensão 
arterial e promoção da 
saúde com 8 horas/aula 
nesta unidade. 
Conteúdos: doenças 
linfáticas, venosas e 
arteriais, cirurgia, tratamento 
fisioterapêutico. 

90h/a 2,298% 

Ortopedia e 
Traumatologia II do 6° 
período 
 
Código: 4788 
CHT: 30 
CHP: 60 
 
 
 
 
 
 

Encontra-se no objetivo 
geral: processo de 
recuperação dos pacientes 
amputados, desportistas e 
pacientes que apresentam 
patologias neurovasculares 
traumáticas, e também 
reabilitação. Na ementa 
aparece  avaliação e 
tratamento fisioterapêutico. 
Na UNIDADE 3, é descrito 
cuidados com o paciente no 
transporte e posicionamento 
nas próteses e órteses, com 
10 horas/aula nesta 
unidade. 
Conteúdos: lesões, 
amputações, intervenção 
fisioterapêutica. 

90h/a 2,298% 

Uro-gineco-obstetrícia 
II do 6° período. 
 
Código: 4792 

No objetivo geral aparecem 
a atuação interdisciplinar e a 
aplicação de recursos 
terapêuticos nos diferentes 

45hs/a 1,149% 
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CHT:15  
CHP:30 

níveis de atuação. 
Na ementa, aparece 
avaliação, tratamento de 
patologias. 
Na UNIDADE 4, aborda CA 
de mama, e está descrito 
reabilitação e tratamento e 
prevenção de linfedema, 
esta unidade tem 12 
horas/aula. 
Conteúdos: tratamento 
cirúrgico ginecológicos, 
Incontinência urinária, 
Fisioterapia na IU, 
neoplasias (doenças), 
técnicas fisioterapêuticas. 

Reumatologia do 6° 
período. 
 
 
Código: 4789 
CHT: 45 
CHP: 60 

No objetivo geral, aparecem 
as palavras tratamento e 
cuidado fisioterápico. 
Prevenção, educação e 
promoção de saúde da 
pessoa com doença 
reumática. E na ementa 
aparecem as palavras: 
diagnóstico, doenças, 
avaliação e tratamento 
fisioterapêutico. Na 
UNIDADE 2: auto-imunidade 
nas patologias reumáticas: 
papel da Fisioterapia no 
processo de adoecer no 
paciente reumático com 7 
horas/aula. 
Na UNIDADE 7: artrites 
infecciosas: intervenção 
fisioterápica ambulatorial 
para a prevenção de 
deformidades no paciente 
com artrite séptica, com 7 
horas/aula. 
Na UNIDADE 10: 
fibromialgia: abordagem 
interdisciplinar com 16 
horas/aula. 
Na UNIDADE 11: doenças 
miofasciais e miosites. 
Aparece no conteúdo as 
palavras abordagem 
interdisciplinar, com 7 
horas/aula. 

105h/a 2,681% 
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Conteúdos: diagnóstico 
reumatólógico, origem das 
doenças auto-imunes, 
tratamento fisioterapêutico, 
avaliação do paciente 
reumático, patologias 
reumáticas: fases do 
processo, classificação das 
células de defesa; dor 
reumática; marcha no 
indivíduo reumático; 
patologias do tecido 
conjuntivo; artrites 
degenerativas; avaliação 
fisioterapêutica;  tratamento 
fisioterapêutico; artrites 
infecciosas; intervenção 
fisioterapêutica; artrites 
microcristalinas, diagnóstico 
clínico, exames 
complementares, tratamento 
e cuidado fisioterápico; 
artroplastias de quadril e 
joelho no paciente 
reumático, artrose e 
osteoartrose, tratamento 
cirúrgico e fisioterápico; 
fibromialgia. 

Pediatria III do 6º 
período 
 
Código: 4790 
CHT: 0 
CHP: 45 
 
 
 
 
 
 

Na ementa aparece 
tratamento fisioterapêutico. 
E na UNIDADE 1: avaliação 
e tratamento fisioterapêutico 
nos diferentes sistemas com 
54 horas/aula. 
Conteúdo: avaliação e 
tratamento fisioterapêutico: 
do sistema 
cardiorrespiratório, 
musculoesquelético, 
neurológico. 

45h/a 1,149% 

Pneumologia III do 6º 
período 
Código: 4791 
CHT: 15 
CHP: 45 

 
 

______ 

 
60h/a 

 
1,532% 

Trabalho de Iniciação 
Científica III do 7º 
período 
Código: 4796 
CHT: 15 

 
______ 

15h/a 0,383% 
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CHP: 0 
Estágio Ambulatorial 
do 7º período. 
 
Código: 4797 
CHT: 0 
CHP: 360 

No objetivo geral aparecem 
as palavras desenvolver 
competência, habilidades e 
atitudes que envolvam 
abordagem integral do 
indivíduo no processo 
saúde-doença. 
Conteúdos: avaliação 
cinético-funcional, análise de 
exames complementares, 
diagnóstico fisioterapêutico; 
planejamento, execução e 
aplicação de técnicas 
fisioterapêuticas, 
planejamento e execução de 
intervenção, evolução e alta 
do paciente ambulatorial. 

360h/a 9,195% 

Psicologia Aplicada à 
Fisioterapia do 7º 
período 
Código: 4795 
CHT: 45 
CHP: 0 

 
______ 

45h/a 1,149% 

TOTAL  3510h/a 89,628% 
Fonte: quadro construído pela pesquisadora. 
 
Quadro 7: Disciplinas relacionadas com as ações integradas à saúde (AIS),  saúde do idoso 

e processo de envelhecimento, carga-horária e porcentagem.   
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