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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo determinar o nível de conhecimento de estudantes 

de medicina sobre o impacto das alterações associadas à idade nos danos e 

agravos à saúde de indivíduos idosos. Os acadêmicos têm conhecimento suficiente 

(0,70 - 0,89) sobre o impacto das alterações associadas à idade nos desfechos de 

saúde para todos os sistemas fisiológicos, mas não para a função pulmonar (0,03 - 

0,10), independente do semestre e sexo (P<0.05). Os acadêmicos do primeiro 

semestre acadêmico têm piores resultados para todos os sistemas fisiológicos, com 

exceção da função pulmonar. 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento per se induz inúmeras alterações nos mais variados 

espectros com diferentes magnitudes e velocidades que associadas à 

adaptabilidade e a responsividade de cada indivíduo podem ser caracterizadas 

como fisiológicas ou patológicas (Shephard, 1997). A tênue linha discriminatória 

entre senescência e senilidade marca a dificuldade interpretativa das alterações 

normais associadas à idade diante daquelas relacionadas à doença (Bortz, 1996).  

 

OBJETIVO 

Este estudo teve como objetivo determinar o nível de conhecimento de estudantes 

de medicina sobre o impacto das alterações associadas à idade nos danos e 

agravos à saúde de indivíduos idosos. 

 

MÉTODOS 

A amostra foi constituída por 586 voluntários de ambos os gêneros. Os voluntários 

eram acadêmicos que estavam regularmente matriculados no curso de medicina. O 

único critério de exclusão foi a não concordância em participar voluntariamente do 

estudo. Foi aplicado um questionário semiaberto com informações sócio-

demográficas, além de questões de múltipla escolha com alternativas verdadeiro, 

falso e não sei responder, sobre o impacto das alterações associadas à idade dos 

diversos componentes fisiológicos (cardiovascular, função física, muscular, 

pulmonar, composição corporal e metabolismo) nos danos e agravos à saúde em 

indivíduos idosos (Chodzko-Zajko et al., 2009). Foram desenvolvidos escores 

parciais que representaram respectivamente cada parte do instrumento. Além 



disso, foi também desenvolvido um escore total. A estatística descritiva (média 

aritmética, desvio padrão, valores mínimo e máximo, frequência e porcentagem) foi 

calculada para todas as variáveis contínuas de acordo, frequentemente, com a idade 

e sexo. O software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS: versão 17.0) 

foi empregado para todos os cálculos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Exist                                                que acarretam no 

comprometimento das funções cardiovascular, física, muscular, pulmonar, assim 

como no metabolismo e composição corporal. (Karunananthan et al., 2009). 

 

RESULTADOS 

Os acadêmicos têm conhecimento suficiente (0,70 - 0,89) sobre o impacto das 

alterações associadas à idade nos desfechos de saúde para todos os sistemas 

fisiológicos, mas não para a função pulmonar (0,03 - 0,10), independente do 

semestre e sexo (P<0.05). Os acadêmicos do primeiro semestre acadêmico têm 

piores resultados para todos os sistemas fisiológicos (função muscular, 0,61, função 

cardiovascular, 0,54; função física, 0,46; composição corporal e do metabolismo, 

0,64; pontuação total, 0,53), com exceção da função pulmonar (que foi similar aos 

demais semestres [segundo ao sexto]). 

 

CONCLUSÃO 

A proporção de acadêmicos que apresentam níveis satisfatórios de conhecimentos 

sobre o impacto das alterações associadas à idade nos danos e agravos à saúde de 

indivíduos idosos parece ser suficiente para quase todos os sistemas fisiológicos. No 

entanto, os alunos demonstraram certo grau de dificuldade para estabelecer as 

alterações associadas à idade em relação à função pulmonar. 
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