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RESUMO 

O envelhecimento da população brasileira está relacionado a um fenômeno 

mundial. O aumento da expectativa de vida traz em si dados importantes sobre 

o avanço da sociedade em seu processo de humanização, mas ressalta 

também, a importância da ampliação de cuidados e ações que garantam a 

qualidade de vida destes idosos. O objetivo do estudo foi elaborar um 

questionário para avaliar o conhecimento da população na atuação do 

fisioterapeuta no processo de envelhecimento. Participaram deste estudo 40 

indivíduos, de ambos os sexos, a partir de 40 anos de idade. Para avaliar qual 

é o conhecimento que os participantes têm sobre a Fisioterapia foi elaborado 

um questionário específico tendo por base o desenvolvido no estudo SABE. Os 

participantes foram divididos em 2 grupos: G1 a partir de 60 anos de idade e 

G2 de 40 a 59 anos de idade. O instrumentos não possibilita observar diferença 

significativa entre os grupos em relação ao conhecimento sobre a fisioterapia. 

Diante dos resultados obtidos no estudo faz se necessário intervenções na 

atenção básica para promover tanto melhora na qualidade de assistência a 

saúde, quanto na qualidade de vida dos mesmos para que possam assim ter 

um envelhecimento saudável com maior independência e autonomia. 

1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo onde ocorrem 

modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que resultam 

em perda das capacidades de adaptação do individuo ao meio ambiente 

(senescência) e uma maior vulnerabilidade e maior incidência de processos 

patológicos (senilidade). Trata-se de um processo multifatorial de ganhos e 

perdas ao longo do ciclo da vida (MENDES; ALMEIDA, 2014). 

Existem diferente maneiras de conceituar e definir a velhice, como a idade 

cronológica, biológica, social onde por fim todas irão se relacionar (VERAS, 

2015). 

A idade cronológica é mensurada através da passagem dos dias, meses e 

anos. Ela compreende dimensões objetivas e subjetivas. A mesma é 

preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na qual a definição 

de idoso inicia aos 65 anos nos países desenvolvidos e aos 60 anos nos 



países em desenvolvimento. No Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso 

(2003), as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos são reconhecidas 

como idosas. Porém especialistas diferem os idosos em três grupos: os idosos 

jovens (65 a 74 anos), os idosos velhos (75 a 84 anos) e os idosos mais velhos 

(85 anos ou mais) (ALVAREZ; SANDRILL, 2018). 

A idade biológica advém das modificações corporais e mentais que ocorrem 

ao longo do processo de desenvolvimento, caracterizando-os. O declínio 

funcional ocorre a partir dos 40 anos de idade podendo ser retardados. Já a 

idade social dependerá de hábitos e status sociais do individuo. Ela irá 

depender da avaliação do grau de adequação do individuo em relação ao 

desempenho dos papéis e dos comportamentos esperados para as pessoas de 

sua idade, que podem variar de acordo com cada época. A cultura e o 

ambiente tem grande influência nessa definição (BATISTONI; NAMBA, 2010). 

E por fim, a idade psicológica pode ser entendida como uma relação entre a 

idade cronológica e às capacidades psicológicas, tais como percepção, 

aprendizagem e memória, as quais prenunciam o potencial de funcionamento 

futuro do indivíduo, ou seja, habilidade adaptativa dos indivíduos para se 

adequarem às exigências do meio (BATISTONI; NAMBA, 2010). 

A partir da década de 1970 ocorreu um intenso processo de concentração 

urbana da população brasileira com idade de 60 anos. Esse aumento é reflexo 

da redução nas taxas de fertilidade, do acréscimo da longevidade, dado pela 

tecnologia e aumento do número de imigrantes. Com isso estima-se que em 

2050 haverá 253 milhões de idosos no mundo, com uma expectativa de vida de 

88 anos (MIRANDA et al., 2016). 

Com o aumento da expectativa de vida, houve a criação de um estudo 

longitudinal desigado SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento) que foi 

coordenado pela organização Pan-Americana de Saúde (OPA/OMS) como 

inquérito multicêntrico sobre saúde e bem-estar de pessoas idosas em sete 

centros urbanos na América Latina e Caribe (LABRÃO; LAURENTI, 

2005)(ALEXANDRE et al, 2014). 

O mesmo teve como objetivo primário avaliar as condições de vida e saúde 

das pessoas idosas residentes das referidas cidades da Região de forma a 



projetar as necessidades sociais e de saúde que, provavelmente, resultarão do 

rápido crescimento da população idosa e como objetivo secundário foi 

promover um maior diálogo entre a investigação em saúde pública e o estudo 

do envelhecimento, a fim de fortalecer um trabalho interdisciplinar em que 

colaboraram epidemiologistas, demógrafos, sociólogos e geriatras (LABRÃO; 

LAURENTI, 2005)(ALEXANDRE et al, 2014). 

O envelhecer deixou de ser adoecer e a preocupação em relação à 

qualidade de vida dos mesmos cresceu. A qualidade de vida está relacionada 

ao bem-estar e autoestima do individuo de um modo subjetivo envolvendo 

diversos aspectos como: capacidade funcional, nível socioeconômico, estado 

emocional, interação social, atividade intelectual, autocuidado, suporte familiar, 

estado de saúde, valores culturais, éticos e religiosidade, estilo de vida, 

satisfação com o emprego e/ou com as atividades da vida diária e com o 

ambiente em que se vive (DAWALIBI et al, 2013). 

A fisioterapia pode gerar benefícios e melhorar a qualidade de vida dos 

idosos levando em conta principalmente à funcionalidade dos mesmos para 

que possam ter sua independência e autonomia preservadas (GOYAZ, 2003). 

Inicialmente a fisioterapia era vista atuando com foco maior na reabilitação, 

atualmente ela atua de acordo com os três níveis de atenção básica 

(CALVALCANTE, 2011). 

A atenção primária esta relacionada a promoção da saúde e proteção 

especifica, que corresponde a medidas gerais educativas e orientações de 

cuidados gerais a saúde preventivamente; a atenção secundária que se refere 

a diagnóstico e tratamento precoce, limitando a invalidez e englobando 

estratégias de detecção precoce de doenças; e a atenção terciária que visa a 

reabilitação do individuo, em relação a sequelas de doenças visando 

recuperação ou a manutenção em equilíbrio funcional. (ARAÚJO; ROSA, 

2017). 

A atuação fisioterapêutica de forma preventiva, além de aumentar a 

qualidade de vida dos idosos, previne a imobilidade, minimiza ou retarda a 

dependência funcional, promove atividades de lazer, estimula a criatividade e 

socialização (MUNIZ et al, 2007). 



A capacidade funcional é um dos fatores que caracterizam o 

envelhecimento, principalmente em relação a função motora. A diminuição 

dessa capacidade está associada a predição de fragilidade, dependência, 

institucionalização, risco aumentado de quedas, morte e problemas de 

mobilidade, trazendo complicações ao longo do tempo (OLIVEIROS; SANTOS, 

2014). 

Uma condição comum em que a fisioterapia atua é na síndrome da 

fragilidade que é uma condição multifatorial, caracterizada por vulnerabilidade 

aos efeitos adversos perante estresses de menor impacto, ou seja, declínio dos 

sistemas fisiológicos, levando a incapacidades e comorbidades o que dificulta a 

manutenção da homeostase (ASSUMPÇÃO; DIAS, 2009). 

Perda de peso, fadiga autorreferida, diminuição de força, diminuição de 

atividade física e diminuição da velocidade da marcha são características do 

inicio da síndrome da fragilidade, que levam a perda da independência e 

autonomia do idoso (MENDES; ALMEIDA, 2014). 

O exercício físico é uma atividade que quanto mais novo o individuo estiver 

inserido nessa prática, menos consequência terá no futuro, melhora a interação 

social, bem-estar e autoestima. Essa prática torna-se ainda mais importante na 

3ª idade, quando ocorrem alterações fisiológicas e patológicas que podem 

comprometer diretamente as habilidades funcionais do indivíduo (OLIVEIROS; 

SANTOS, 2014). 

Além disso, a fisioterapia atuando de forma interdisciplinar traz ainda mais 

benefícios ao indivíduo levando em conta que nenhum profissional da área de 

saúde é capaz de atender às diversas necessidades do mesmo, podendo 

assim trabalhar de forma global trabalhando no indivíduo como um todo 

(MUNIZ et al, 2007). 

A Fisioterapia sempre esteve muito presente no processo de melhoria da 

qualidade de vida durante o envelhecimento, porém com ênfase na reparação 

de danos, embora tenha grande possibilidade de atuação em áreas 

preventivas. O presente estudo buscou a partir da mudança de compreensão 

do envelhecimento saber se os adultos e idosos tem conhecimento do papel 



preventivo da Fisioterapia no processo de envelhecimento e se a consideram 

na melhoria de sua qualidade de vida. 

2. OBJETIVO  

Elaborar um questionário para avaliar o conhecimento da população sobre a 

atuação do fisioterapeuta no processo de envelhecimento. 

3. METODOLOGIA 

O projeto foi aprovado (2.486.164) pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

universidade sede da pesquisa. Tanto a instituição participante do estudo, 

quanto os participantes selecionados de acordo com os objetivos da pesquisa 

foram convidados a participar do estudo, receberam todas as informações 

necessárias, todas as dúvidas esclarecidas e assinaram os TCLEs (Termos de 

consentimento e carta de informação Institucional e Termo de consentimento e 

carta de informação participante), sendo então iniciadas as triagens dos 

participantes.  

Os dados foram coletados em uma Clínica de Fisioterapia onde os 

participantes foram divididos em dois grupos de acordo com a idade, sendo o 

primeiro grupo (G1) indivíduos a partir de 60 anos, que é o inicio da terceira 

idade com base na idade cronológica e para o segundo grupo (G2), indivíduos 

de 40 a 59 anos de idades, que representa o inicio do declínio funcional. 

Ambos realizaram as mesmas tarefas. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente procedeu-se a avaliação para saber qual é o conhecimento que 

os participantes têm sobre a Fisioterapia e para isso foi elaborado um 

questionário específico, como descrito no objetivo da pesquisa.  

A estrutura da elaboração do questionário contém três partes. A primeira 

parte engloba questões sobre o respondente, incluindo perguntas referentes a 

dados pessoais (nome, idade, gênero, escolaridade, estado civil, residência) e 

dados sobre o percurso individual do envelhecimento (autonomia, segurança, 

saúde). A segunda parte contará com questões que terá como objetivo acessar 

o conhecimento do respondente sobre a Fisioterapia (conceito, acesso ao 

tema, áreas de atuação). O questionário foi elaborado com perguntas fechadas 



e autoexplicativas para que o participante possa responder de forma 

independente e autônoma. 

5. RESULTADOS 

A caracterização sociodemográfica da amostra no G1 obteve média de 

idade de 73 anos, sendo 15% Homens e 85% Mulheres. Desses a maioria são 

casados, com 2º grau de escolaridade completo e moram com 

aproximadamente 1 pessoa. Já o G2 foi caracterizado com uma média de 

idade de 54 anos, sendo 20% Homens e 80% Mulheres. Desses a maioria são 

casados com 1º grau de escolaridade completo e moram com 

aproximadamente 2 pessoas. 

O questionário criado para a pesquisa foi feito a partir do estudo SABE 

(saúde, bem-estar e envelhecimento): condições de vida e saúde dos idosos do 

município de São Paulo. O mesmo foi dividido em três etapas que englobaram 

dados pessoais, conhecimento sobre a fisioterapia e a relação da qualidade de 

vida com envelhecimento saudável (LABRÃO; LAURENTI, 2005)(ALEXANDRE 

et al, 2014). 

Ao analisar as perguntas do questionário sobre o conhecimento sobre 

fisioterapia, 100% de ambos os grupos da amostra disseram conhecer a 

Fisioterapia e já realizaram em média 2 vezes devido alterações ortopédicas, 

sendo por esse motivo a área de atuação da fisioterapia mais conhecida pelos 

mesmos, ficando em segundo lugar a área hospitalar.  

Em relação aos níveis de atenção, apenas 40% do G1 soube classificar 

corretamente, já o G2 60% diz saber diferenciar, porém quando aplicado os 

níveis de atenção a situações do cotidiano ninguém conseguiu classificar 

corretamente. Com base nos resultados as situações que os participantes de 

ambos os grupos mais escolheram como algo tratado pela fisioterapia foram 

dores nas articulações, fraqueza muscular e quedas/fraturas sendo 

evidenciadas por tratamento com reabilitação.  

Segundo CARVALHO e CACCIA-BAVA, 2011, apesar da maioria dos 

participantes não ter o conhecimento completo sobre a fisioterapia, o fato de os 

mesmos conhecerem parcialmente e reconhecerem a sua importância já é 

relevante. Além disso, a maioria da escolha da fisioterapia tratando com 



reabilitação ainda segue o estigma desde a sua origem, assim como a atuação 

da fisioterapia na área ortopédica.  

Porém atualmente há uma visão mais ampla sobre a fisioterapia e seus 

campos de atuação, para Barros, 2013, o fisioterapeuta “deixou de ser um 

“profissional da reabilitação” para tornar-se um “profissional da saúde”, atuante 

na promoção, no desenvolvimento, na prevenção, no tratamento e na 

recuperação da saúde”. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O questionário elaborado e aplicado neste estudo atendeu ao objetivo 

proposto, avaliou o conhecimento dos participantes em relação ao conhecimento da 

fisioterapia no processo de envelhecimento. 

Através dos resultados obtidos observamos que a falta de conhecimento a respeito 

das áreas e funcionamento da fisioterapia é uma limitação dos participantes a este 

serviço. Diante disso são necessárias maiores investimentos em estratégias para 

conscientização dos mesmos em relação tanto as ações de promoção e prevenção á 

saúde, ou seja, inserção na atenção básica no nível primário, quanto em relação aos 

outros níveis de atenção a saúde, secundário e terciário. 

Para que isso ocorra faz se necessário à atuação conjunta da população, 

conselhos e órgãos representativos da profissão, instituições formadoras, gestores e 

profissionais das áreas para elaboração e concretização de estratégias que visem 

divulgar a Fisioterapia e o seu amplo campo de atuação, para quebrar o paradigma 

reabilitador. Além disso, é importante maior incentivo na área da pesquisa relacionada 

a atenção primária. 

Com isso capacitar a população a diferenciar e reconhecer os serviços que são 

mais compatíveis e benéficos a elas, evitando assim sintomas, doenças e sequelas 

indesejáveis.  

Sabe-se que o processo de envelhecimento saudável pode ocorrer de maneiras 

distintas e é influenciado pelo estilo de vida, como praticar atividades físicas, ter boa 

alimentação e higienização, condições econômicas, ambiente, saúde, hereditariedade, 

apoio social em relação à família e amigos, ter alguma ocupação doméstica ou por 

lazer. 

Diante do estudo acredita-se que possa despertar interesse em novas pesquisas e 

estratégias na atenção básica para promover tanto melhora na qualidade de 



assistência a saúde, quanto na qualidade de vida dos mesmos para que possam 

assim ter um envelhecimento saudável com maior independência e autonomia.  
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