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1. INTRODUÇÃO 

1.1ENVELHECIMENTO 

O envelhecimento populacional é uma mudança na estrutura etária da 

população, ou seja, há um maior número de idosos em relação ao conjunto da 

população. (CARVALHO & GARCIA, 2003). 

O envelhecimento populacional é uma das consequências da transição 

demográfica, ou seja, é um declínio das taxas de fecundidade e mortalidade. 

(BLOOM, 2011). 

O crescimento da população idosa ocorre no mundo inteiro, e no Brasil 

esse crescimento está ocorrendo de uma forma radical e bem rápida. Em 2020, 

o Brasil será o sexto país com o maior número de idosos (superior a 30 

milhões). 

Hoje, o Brasil é um “jovem país de cabelos brancos”. A cada ano, 650 

mil novos idosos são incorporados à população brasileira. Em menos de 40 

anos, o Brasil passou de um cenário de mortalidade da população jovem, para 

um cenário de enfermidades, típico de países longevos, caracterizado por 

doenças crônicas, com necessidade de constantes cuidados, exames e 

medicamentos (VERAS, 2009). 

1.2 OSTEOARTROSE 

A osteoartrose (OA) é uma doença universal e de grande incidência na 

população, principalmente entre os idosos. É a artropatia mais comum e pode 

levar a grande incapacidade, principalmente quando acomete articulações que 

suportam o peso, como os joelhos e os quadris. Sua prevalência aumenta 

muito com a idade, sendo observadas alterações radiográficas da OA em até 

85% das pessoas com mais de 75 anos. Dor e incapacidade funcional são o 

que ocorre em mais de 17% dos indivíduos com idade entre 65 e 74 anos. A 

redução da dor e da incapacidade funcional associada passa a ser os 

principais objetivos terapêuticos, já que ainda não existe cura para a 

osteoartrose. (SANTOS et al., 2011). 

Existe uma classificação, na qual a osteoartrose é dividida em primária 

ou idiopática e secundária associada a fatores bem determinados para o 

desenvolvimento da osteoartrose. Essa a única doença articular com episódio 

inflamatório sem repercussão sistêmica. A osteoartrose pode apresentar-se 

com obesidade, acompanhada de um contorno anormal de superfícies 



articulares por causa das fraturas mal consolidadas, mau alinhamento das 

articulações por deformidades e alteração da anatomia por cirurgia prévia, 

especialmente meniscectomia. (MORGAN & SANTOS, 2011). A osteoartrose 

(OA) é uma doença articular crônico - degenerativa que se evidencia pelo 

desgaste da cartilagem articular. Clinicamente, a osteoartrose caracteriza-se 

por dor, rigidez matinal, crepitação óssea, atrofia muscular e quanto aos 

aspectos radiológicos é observado estreitamento do espaço intra articular, 

formações de osteófitos, esclerose do osso subcondral e formações císticas. 

As alterações mais significativas ocorrem nas superfícies articulares que 

perdem a sua congruência. Enquanto isso acontece na cartilagem, o osso 

subcondral sofre alterações proliferativas. Essas alterações ocorrem na 

margem das articulações e no assoalho das lesões cartilaginosas, que por sua 

vez comprometem a elasticidade e aumentam a rigidez óssea, tornando os 

ossos mais sensíveis ao desenvolvimento de microfraturas. Essas 

microfraturas regeneram-se, porém, de forma excessiva, ocasionando a 

formação de calos ósseos.  

Levando-se em consideração o envelhecimento populacional, o aumento 

do número de idosos, os custos dessa população para o sistema de saúde bem 

como a alta demanda de idosos encaminhados para tratamento fisioterapêutico 

na Clínica de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto é que se propõe 

esse estudo com os idosos que frequentam um grupo de Osteoatrose na 

Clínica de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto. 

 
3. OBJETIVO 

 O presente estudo tem como objetivo identificar e caracterizar os idosos 

atendidos no grupo de osteoartrose da Clínica de Fisioterapia da UNAERP. 

 
4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório, de campo, transversal. A 

abordagem é quantitiva e descritiva, pois permite ao pesquisador observar, 

registrar, analisar e correlacionar os fatos encontrados. O estudo é realizado na 

Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto.  

O público alvo do estudo são os idosos que já frequentam o grupo de 

Idosos com Osteoartrose. O grupo foi criado em 2012 pela Professora Tatiana 



Lemos de Almeida Mestriner, docente responsável, através da seleção de 

fichas de encaminhamento de idosos com diagnóstico de osteoartrose. O grupo 

acontece uma vez por semana, nas dependências da Clínica de Fisioterapia. 

No grupo são realizados exercícios específicos, realizados de forma ativa pelos 

idosos e supervisionados pela docente responsável. Não existe um protocolo 

fixo de exercícios. Atividades lúdicas e o trabalho cardiorrespiratório também 

são incentivados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 COLETAS DE DADOS 

Para a coleta de dados, utilizaremos o questionário estruturado, tendo-

se, como técnica, a entrevista. O questionário é a forma mais usada para 

coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja. 

(CERVO; BERVIAN; 1996).  

As perguntas fechadas serão padronizadas, de fácil aplicação, fáceis de 

codificar e analisar. O questionário estruturado será composto de perguntas 

referentes a identificação, ao perfil sócio cultural de cada idoso e a presença de 

dores. 

 

5.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

O critério será a idade, a partir dos 60 anos, ambos os gêneros, com 

diagnóstico clínico e radiográfico de osteoartrose, que estejam participando do 

grupo de idosos da Clínica de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto. 

Indivíduos com menos de 60 anos, mas que frequentam o grupo de idosos com 

o diagnóstico clínico de osteoartrose serão excluídos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 O presente estudo ainda está em andamento devido a chegada de 

novos idosos no grupo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Ribeirão Preto no mês de agosto. 

 Já foram coletados dados referentes ao numero total de idosos no 

grupo, identificação, sexo, idade e presença de dor. 



 O grupo de idosos atualmente possui 17 participantes sendo que desse 

total 4 mulheres não são idosas, apesar de terem o diagnóstico de osteoartrose 

e terem sido encaminhadas para o tratamento.  

 Do total, 62% são mulheres e 38% homens, a faixa de idade dos 

indivíduos idosos varia entre 65 e 75 anos em sua maioria. Todos apresentam 

queixa de dores. 

 O papel e a importância da fisioterapia no tratamento da osteoartrose 

são objeto de estudo de vários pesquisadores. Quanto mais conhecemos a 

população que assistimos  mais facilmente poderemos trata-la integralmente.  

.  
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