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erupções.  Inumeráveis coisas que a humanidade
Nossas erupções
adquiriu em estágios anteriores, de modo tão frágil e
embrionário que ninguém pôde perceber tal aquisição, vêm à
luz repentinamente, após muito tempo, talvez séculos depois:
tornaram-se maduras e fortes nesse intervalo. Algumas
épocas, assim como indivíduos, parecem não possuir este ou
aquele talento, esta ou aquela virtude: mas esperemos tão-só os
netos e os filhos dos netos, se tivermos tempo para isso eles
trazem à luz do sol o interior de seus avós, esse interior do
qual os avós mesmos nada sabiam. Com freqüência o filho
denuncia o pai: este compreende melhor a si mesmo, depois que
tem o filho. Todos nós temos jardins e plantações ocultas em
nós; e, numa outra imagem, somos todos vulcões em
crescimento, que terão sua hora de erupção:  mas se ela está
longe ou perto, isso ninguém sabe, nem mesmo Deus.
Friedrich Nietzsche

Resumo

Analisar o sujeito idoso somente no campo biológico é tratá-lo sem
compreender a estrutura concreta que ele representa. Dessa forma focar a atenção
somente em estatísticas não permite que ele seja compreendido em toda sua
complexidade.
O estudo mostra a importância de o fisioterapeuta contar com conhecimentos
em geriatria e, especialmente, em gerontologia e, assim, desenvolver a capacidade
de auxiliar os idosos não só no combate às alterações próprias do envelhecimento
ou às doenças crônico-degenerativas, mas a se transformar de tal forma que a
doença, mesmo impondo limites, não lhe tire as possibilidades de viver outras coisas
na vida.
O fisioterapeuta deve instruir o idoso a não dedicar sua atenção
exclusivamente às impossibilidades advindas da velhice ou às patologias crônicodegenerativas, mas sim, desenvolver com ele estratégias para reinventar-se nessa
fase da vida.

Palavras-chave: fisioterapia, fisioterapeuta, e velhice.

Abstract

Analyze the elderly subject is only in the biological treat it without understanding the
concrete structure it represents. Thus to focus attention only on statistics does not
allow it to be understood in all its complexity.
The study shows the importance of the physiotherapist to have expertise in geriatrics,
and especially in gerontology, and thus develop the capacity to assist the elderly not
only in fighting the changes characteristic of aging or to chronic degenerative
diseases, but to become so that the disease, even limits, not to take the opportunities
to live other things in life.
The physical therapist should instruct the elderly not to devote their attention
exclusively to impossibilities arising from old age or to chronic degenerative
diseases, but to develop strategies to reinvent it in this stage of life.

Key Words: physiotherapy, physiotherapist and old age.
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I

NTRODUÇÃO
Lar dos velhos, 03 de maio de 1993, aqui aconteceu meu primeiro registro

como fisioterapeuta, o início de minha jornada profissional. Era uma instituição de
idosos judeus, com 283 residentes com idade média de 83.3, filantrópica, arquitetura
vertical.
A

instituição

contava

com

uma

equipe

multiprofissional

e

com

interdisciplinaridade, o que tornava prazerosa a atuação, pois acompanhávamos o
idoso no que era possível, na sua globalidade.
Não posso deixar de relatar que esses idosos eram sobreviventes de uma das
maiores e piores atrocidades cometidas pelo megalomaníaco, Adolph Hitler e seus
seguidores: o holocausto, que deixou marcas e um profundo ressentimento na
humanidade.
Fui contratada para reabilitar esses idosos e, mesmo sendo recém formada,
não conseguia reabilitá-los sem trabalhar o contexto do idoso, ou seja, a globalidade
de ser idoso. Nesse sentido, pesquisava todo seu histórico e posso afirmar a terapia
física atuava como coadjuvante. No meu acompanhamento longitudinal, destacavase muito o psicossocial, que se tornou o protagonista na recuperação desse idoso.
Foram sete anos de atuação no lar dos Velhos, também Lar Golda Meir,
atualmente Residencial Israelita Albert Einstein, gerenciada pelo Hospital Albert
Einstein.
Durante esses sete anos em que atuei no Lar Golda Meir, além de reabilitar a
capacidade funcional, também trabalhei o psicossocial, o que deixou em mim
marcas profundas e alguns questionamentos de grande relevância. Essas marcas e
questionamentos emergiram de histórias contadas pelos próprios idosos, além de
considerar o fato da minha convivência de seis horas diárias com eles. Assim,
permitia-me ouvir, ver, sentir e refletir sobre as situações vividas por eles naquele
lugar, a sua casa. De acordo com o grau de dependência apresentada, o idoso era
admitido nas formas de moradia da instituição.
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Atualmente sei que naquele momento inicial da minha carreira surgia uma
vivência em gerontologia. Tinha contato com as singularidades da velhice em um
sistema totalizador com idosos judeus. Dar ênfase à cultura judaica assume papel
importante, pois eles já haviam sentido o fato de serem excluídos pelo nazismo.
Ao me desligar do Lar dos Velhos, assumi o cargo de supervisora de estágio
em geriatria na Universidade Paulista e professora na disciplina Fisioterapia
Preventiva. Simultaneamente iniciei o mestrado no Programa de Estudos PósGraduados em Gerontologia, como aluna irregular, o que contribuiu muito para
minha posição de docente e de fisioterapeuta.
A supervisão de estágio era desenvolvida nos centros de convivência do
município de São Paulo que, à época, mantinha convênio com a universidade.
O fato de estar inserida no Programa de Estudos Pós-Graduados em
Gerontologia possibilitou-me uma reflexão sobre a noção de comunidade dos idosos
e sobre os novos arranjos aplicados atualmente à população idosa.
Foram apontados os pontos positivos e negativos desses novos arranjos, com
o intuito de me convencer de sua importância na vida de pessoas idosas que, pela
sua história de vida, ocupam esse espaço social. No entanto, contribuiu para que, de
alguma forma, eu tivesse um olhar humano sobre idosos inseridos em um sistema
totalitário. Tudo isso fez com que eu me tornasse mais participativa e exercesse um
papel não somente de pesquisadora do envelhecimento, mas, por meio da pesquisa,
atuasse na transformação de conceitos, na quebra de paradigmas, na eliminação de
identidade cristalizada do idoso, identidade essa impregnada de preconceitos,
discriminação e decrepitude.
O Programa de Estudos de Pós-Graduados em Gerontologia proporcionoume adquirir conhecimentos sobre a velhice. Dessa forma, a leitura da tese “A
construção da Identidade e Subjetividade do Idoso”, somada às aulas da Prof. Dra.
Elizabeth Frolich Mercadante, também autora da tese, enriqueceu as outras
disciplinas, pois a base de toda a problemática, no meu ponto de vista, está na
construção da identidade e subjetividade do ser idoso.
Entre outros aspectos apresentados no referido programa, a discussão dos
modelos familiares e a consciência de como esses modelos podem intervir, seja
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positiva ou negativamente sobre o sujeito idoso, valorizou a sistematização de minha
atuação nos campos profissional e pessoal.
Tomei conhecimento dos novos modelos de casamentos, o que me motivou a
refletir sobre novos modelos de família e, conseqüentemente, o lugar do velho
nesses contextos.
Os anos se passaram e, em 2005, adoeceu meu querido pai, abandonei tudo
e fui para o lado dele e, se eu já tinha noção teórica e prática sobre o perder
autonomia, ali poderia agregar o fato de ser meu pai, o que tornou tudo ainda mais
doloroso.
Acompanhar o dia-a-dia durante dois meses de alguém que você admirava
como homem e pai e vê-lo perder as funções fisiológicas e de autonomia foi,
devastador.
Pude observar as reações de todos e identifiquei preconceito, indiferença,
tristeza, inconformismo, amizade, interesse, pessimismo, frieza, culpa e impotência.
Administrar uma perda como essa é difícil e posso garantir que o mestrado
me auxiliou durante e após a morte de meu pai. Foi muito difícil lidar com uma
doença destruidora, tanto no aspecto físico quanto no emocional do doente e dos
que fazem parte de sua vida.
Lembro-me que, após a morte do meu pai, minha mãe, com uma postura
frágil e deprimente, disse que faria tudo o que nós quiséssemos. Para mim, essa
postura estava relacionada ao medo da solidão. Nesse momento utilizei o saber
apreendido no mestrado e respondi que tudo seria feito de acordo com a vontade
dela, ou seja, esclareço que assim ela não perderia o seu poder de decidir e
executar.
O Programa de Gerontologia no meu ponto de vista não se resume apenas
em um mestrado, me dá a sensação de usar uma roupagem, mestrado, obtendo
dessa forma subsídios para criar conceitos, quebrar paradigmas com e na presença
de diversos profissionais abrangendo diferentes áreas. Isto porque pesquisar o
envelhecimento compreende a magnitude do ser vivo enquanto espécie humana.
Logo que ingressei no Programa de Gerontologia, constatei que tinha
conceitos pertinentes ao senso comum a respeito do envelhecimento. Atualmente
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devido ao Programa de Gerontologia, conto com novos conceitos potencializando a
assistência ao idoso.
Novos modelos de velhice passaram a fazer parte da minha vida, social,
cultural, psíquica, profissional e pessoal. Penso e espero estar certa de que este
programa seja uma corrente de pensadores atuando na sociedade, transformando o
pensamento de cidadãos comuns ou não, levando-os a pensar a velhice com a
atenção necessária e com dignidade.
O ponto principal para uma mudança de pensamento, penso estar na
desconstrução da identidade do idoso, que foi construída a partir do outro, a
alteridade jovem, resultando em uma identidade cristalizada, caracterizada pela
decrepitude. E reconstruir uma nova identidade a partir dele mesmo, tendo em vista
que não existe um modelo homogêneo de ser velho, mas uma grande
heterogeneidade.
O Programa de Gerontologia é uma semente nessa mudança de pensamento.
Quero agradecer aos criadores e colaboradores do Programa de Gerontologia
e reconhecer a importância dessa iniciativa que, certamente, proporcionará aos
novos velhos uma velhice livre de falsos conceitos.
O presente trabalho discute questões relativas à fisioterapia desenvolvidas
em idosos e convida a uma reflexão referente ao conjunto de questões teóricas e
práticas.
Na primeira parte descrevo sobre os temas velhice e fisioterapia, apresento
os vários conceitos descritos por diversos autores da área médica e estudiosos do
assunto sobre o envelhecimento. Apresento também a reflexão de dois importantes
filósofos que são Simone de Beauvoir e Marco Túlio Cícero, que escreveram com
propriedade sobre a velhice e foram estudados no Programa de Estudos PósGraduados em Gerontologia.
Na discussão sobre velhice e fisioterapia em idosos, o assunto é tratado na
complexidade que o tema exige. São abordados aspectos biológicos, psíquicos,
sociais e culturais inseridos na realidade do idoso.
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No tocante à fisioterapia, são descritas as alterações próprias do
envelhecimento e como a atuação do fisioterapeuta contribui para o enfrentamento
dos problemas relativos a essa fase da vida.
O tratamento fisioterapêutico desenvolvido neste trabalho preocupou-se em
identificar em que condições gerais vive o idoso. A partir daí, são apontados os
aspectos que interferem direta e indiretamente na reabilitação à população idosa.
Dessa forma, não são apresentadas técnicas específicas de atendimento
fisioterapêutico, mas sim meios para o fisioterapeuta ter uma atitude desprovida de
estigmas em relação ao idoso, principalmente pela fisioterapia ser uma área voltada
à reabilitação.
Na segunda parte do trabalho descrevo sobre alguns princípios básicos de
metodologia.
Adoto a metodologia qualitativa para o desenvolvimento desta pesquisa e na
seqüência apresento a transcrição das entrevistas realizadas com os sujeitos do
trabalho e suas análises e interpretações.
Finalmente são apresentadas as considerações finais sobre como se deu o
desenvolvimento do presente trabalho.
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1. Velhice e Fisioterapia: Questões Teóricas
A presente proposta de pesquisa surgiu no momento em que eu tomei
consciência da real dimensão da complexidade humana e de como ela também se
apresenta para a velhice.
O envelhecimento sempre foi uma preocupação dos homens que, desde a
antiguidade, procuram determinar sua causa. Várias pesquisas foram desenvolvidas
nas diversas áreas do conhecimento na busca de novas informações sobre esse
fenômeno.
Existem vários conceitos descritos pela área médica e estudiosos do assunto
sobre o envelhecimento, dentre os quais alguns serão apresentados.
Para ROBBINS (1975, p. 515), “o envelhecimento e a senescência começam
de fato no momento em que o óvulo é fertilizado”.
Conforme CARVALHO FILHO & ALENCAR (1996), o envelhecimento é um
processo dinâmico e progressivo, no qual o ser humano passa por modificações,
morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que geram a progressiva perda
da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente e o torna suscetível a
processos patológicos que terminam por levá-lo à morte.
Atualmente PAPALÉO (2006) sugere que esse conceito seja complementado
com outro, escrito por Confort, segundo o qual o envelhecimento se caracteriza por
redução homeostática diante de situações de sobrecarga funcional do organismo.
HAYFLICK (1996) menciona, aleatoriamente, algumas dessas mudanças
normais e de fácil visualização: perda da força e do vigor físico, visão curta,
crescimento de pelos nas orelhas e narinas, problemas na memória de curto prazo,
queda de cabelo, perda da massa óssea, diminuição da altura, diminuição da
audição e menopausa. Ainda com HAYFLIK (1996), existe uma enormidade de
mudanças associadas à idade que podem ser acrescentadas a essa lista. Essas
mudanças podem ser visualizadas facilmente, no entanto suas causas não estão
aparentes e são estabelecidas pelas inúmeras mudanças em todos os órgãos e
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tecidos, em cada célula que os compõe, incluindo-se aqui o sistema imunológico,
endócrino e cardiovascular.
Apesar de serem comprovadas cientificamente, essas mudanças não são
compreendidas como doença, logo o envelhecimento também não é compreendido
como tal, contudo aumenta a suscetibilidade ao desenvolvimento de processos
patológicos.
A real dimensão do que é o envelhecimento é complexa e, nesse aspecto, há
muitos desafios a serem vencidos. Um deles diz respeito em se identificar a
diferença entre o fisiológico e o patológico.
Segundo KOPILLER (2006) “Permanece, contudo, a dificuldade quanto à
definição da estreita fronteira entre o envelhecimento normal e as alterações
patológicas”.
Em termos práticos, essa dificuldade tem conseqüências graves, tais como,
alterações fisiológicas tratadas como patológicas e alterações patológicas
compreendidas e tratadas como fisiológicas.
Pensar na velhice como sinônimo de doença implica em pensá-la a partir de
um modelo biológico que fala do tempo na sua relação íntima direta com um corpo
que se modifica e declina.
Apoiando-me na visão que analisa a velhice como uma questão complexa,
aponto também Hayflick, biogerontólogo. Para ele, a velhice não é doença, o
envelhecimento normal é simplesmente o envelhecimento e mudanças normais
acontecem a partir do momento em que o óvulo é fertilizado e torna-se maduro.
MERCADANTE (1997) acrescenta e explica:
Certamente a velhice é um fenômeno biológico, porém entendê-la só dessa
maneira poderá reduzir a questão apenas ao plano físico. Sob esse prisma,
aspectos relevantes como psicológicos, sociais e culturais serão desprezados, o que
comprometerá uma análise mais complexa do envelhecimento.
HAYFLICK (1996) atesta que a seqüência de modificações que se seguem
ao nascimento, em termos biológicos, acontece de acordo com a singularidade do
sujeito associada às situações experimentadas. Na verdade, a passagem do tempo
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não é o grande vilão responsável pelas modificações biológicas, mas, sim, os
eventos que acontecem no tempo.
MERCADANTE (1997) reforça :
A velhice, portanto, se apreendida só como uma questão biológica, não
revela o seu lado social. Ela, além de sua especificidade biológica, localizase em uma história e insere-se num sistema de relações sociais. Assim, as
variáveis históricas e sócio-culturais, particulares de cada sociedade, são
as que fundamentam e explicam a variável velhice biológica, que é comum
a todos os seres humanos em todas as sociedades. (MERCADANTE, 1997
p.26).

BEAUVOIR (1970) filosofa sobre a velhice:
Um dia Buda, ainda como príncipe Sidarta, como fazia várias vezes, fugiu de
seu palácio para passear. Na sua primeira escapada, encontrou um homem
enfermo, sem dentes, o rosto coberto de rugas, corcunda, apoiado em uma bengala,
sem muito equilíbrio e trêmulo. Ficou perplexo com o que viu e seu cocheiro disselhe que se tratava de um velho.
Diante daquele quadro, o príncipe relatou que os seres humanos acreditam
ser eternamente jovens e ficam anestesiados por essa situação sem perceber a
velhice que mora em cada um deles. Assim, chamou-os de ignorantes e fracos.
Buda viu no velho seu futuro e, como nasceu para salvar homens, quis
assumir plenamente essa condição, o que o tornava diferente de todos.
Para ele, os homens desprezam o que não lhes agrada em sua natureza e
nisso se inclui a velhice.
Assim BEAUVOIR (1970), introduz seu livro A Velhice. Quando ela, no fim de
seu livro Sob o Signo da História, teve que enfrentar o tabu da velhice, provocou
muito tumulto. Quando admitiu que estava no início da velhice foi o mesmo que dizer
que todas as mulheres seriam submetidas a esse calvário ou que esse mal era
inevitável.
Ela ouviu inúmeras vezes de idosos que a velhice não era real; o que
realmente havia eram pessoas menos jovens. Só isso. Nada mais.
A velhice soava como uma palavra proibida, escandalosa, ofensiva.
A literatura pouco se pronunciou a respeito da velhice, contudo com
referência às crianças, aos adolescentes e aos adultos sempre houve farto material.
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Se BEAUVOIR (1970) comentava que estava trabalhando em um ensaio
sobre a velhice ouvia que o tema era triste e sua idéia quase sem sentido. E foi
exatamente por isso que ela decidiu falar sobre um assunto tão temido. Ela decidiu
enfrentar a tudo e a todos e quebrar o silêncio.
As sociedades, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos têm os velhos
como párias, seres inúteis e desprezíveis.
Por esses e outros motivos BEAUVOIR (1970), nesse ensaio, quer soltar a
voz e relatar o que sabe, o que viu e o que sentiu de rejeição aos velhos. Ela não
quis se calar, mas divulgar as barbáries a que são submetidos os idosos.
Segundo BEAUVOIR (1970), para cada fase da vida, há uma delimitação, o
que não acontece com a velhice. Não se pode definir com precisão quando se inicia
a velhice e, quando isso acontece, não há nenhum ritual, nenhuma consideração,
nenhum reconhecimento. O momento em que a velhice começa depende do lugar e
da época.
Ainda conforme BEAUVOIR (1070), quando se fala em política, o indivíduo
nunca perde os direitos e os deveres. A idade não tem nenhuma influência. Para os
juristas, o idoso tem a mesma responsabilidade penal que a de um jovem, excluindose apenas, os casos patológicos.
Ela ressalta que até as emissoras de televisão destinam seus programas aos
jovens, aos adultos e, muitas vezes, às crianças, mas para os idosos não há
nenhuma programação.
BEAUVOIR (1970), segue sua narração e diz o quanto os velhos são
excluídos em vários segmentos da sociedade. Aqueles que têm uma situação
financeira insatisfatória não têm como fazer valer seus direitos. Não há interesse
algum em defendê-los.
BEAUVOIR (1970) vai ainda mais longe quando revela que os velhos estão
situados fora da humanidade.
Para ela, os seres humanos recusam-se a admitir o velho que carregam
dentro de si.

19

Os adultos agem como se nunca fossem ficar velhos. Eles têm uma idéia
abstrata da velhice.
Quando somos jovens não atentamos para o fato de a velhice já nos habitar,
como já sabia Buda. Pensamos na velhice como um tempo muito distante, que pode
até confundir-se com a eternidade, tal nossa ignorância.
A velhice só acontecerá para os outros.
Para BEAUVOIR (1970), assumir a condição humana é reconhecer-se velho
nos semelhantes, é aceitar a velhice como algo irreversível.
Quando chega a aposentadoria o velho tem um nível de vida muito aquém
das suas necessidades. Vive, muitas vezes, com limitações e com um padrão de
vida miserável.
A aposentadoria, que deveria representar sua liberdade, deixa-o mais preso,
mais dependente e humilhado.
Por tudo que foi exposto e muito mais, é que Simone Beauvoir optou por não
se calar, mas por soltar a voz e fazer-se ouvir.
Até aqui abordou somente a velhice, contudo não é tarefa fácil tratar desse
tema, já que a velhice é um fenômeno biológico e o organismo do ser humano idoso
tem certas particularidades. Aliadas a essas particularidades há as conseqüências
psicológicas.
Alguns comportamentos são próprios da idade avançada.
A velhice altera a relação do indivíduo com o tempo e, assim, sua relação
com o mundo e com sua própria história.
Hoje já se sabe que os fatores fisiológicos e os psicológicos da velhice estão
intimamente ligados.
A velhice, destino de todo ser humano, é vivida diferentemente e depende do
contexto social ao qual está inserido cada idoso.
Deve-se pensar qual seria a parcela de responsabilidade do sistema atual
com relação aos idosos.
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A situação que cada um viverá na velhice está atrelada a fatores como saúde,
família e, principalmente, situação sócio-econômica.
Deve-se entender a velhice em todo seu contexto, em toda sua complexidade
e isso implica vê-la não somente como um fato biológico, mas como um fato cultural.
Como vimos, biologicamente, a idéia de declínio é obscura. Constata-se o
declínio de um organismo no momento em que suas chances de subsistir são
reduzidas.
Desde tempos remotos, o homem sempre teve consciência dessa mudança e
sua busca para conhecer os motivos era intensa. Os resultados estavam atrelados à
idéia global que a medicina tinha da vida.
Sabe-se que no Egito e nos demais povos antigos medicina e magia tinham a
mesma interpretação, interligavam-se e na Grécia antiga não se separaram de
imediato da metafísica religiosa ou da filosofia.
A medicina conquistou seu destaque com Hipócrates e passa a ser uma
ciência e uma arte; é reconhecida pela experiência e pelo raciocínio. Ele baseou-se
na teoria pitagórica dos quatro humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra
em que a doença seria conseqüência de uma quebra do equilíbrio entre eles e, por
assimilação, a velhice.
Ainda segundo o médico grego Hipócrates ela tinha início aos 56 anos.
Hipócrates associou as estações do ano às etapas da vida humana e coube à
velhice o inverno.
Em seus livros, o médico grego selecionou dificuldades biológicas a respeito
dos idosos, tais como: eles têm uma necessidade menor de comida do que os
jovens; apresentam dificuldades respiratórias, têm disúria, dores nas articulações,
problemas nos rins, vertigens e tantas outras. Ao mesmo tempo em que, em todas
as situações, ele sugere aos idosos que não cometam excessos, aconselha-os a
que continuem a exercer suas atividades.
Tudo o que se sucedeu a Hipócrates foi inconsistente e sem fundamento.
Aristóteles fundamentava suas observações sobre os velhos na especulação e não
na experiência.
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Na Roma de Marco Aurélio, o que se sabia sobre medicina não era mais
consistente do que as descobertas na Grécia de Péricles.
A medicina antiga começou a definir seus contornos no século II, quando
Galeno a sintetizou. Para ele, a velhice está no limite da doença e da saúde.
Não se trata de a velhice ser especificamente um estado patológico, contudo,
as funções fisiológicas do idoso tornam-se reduzidas ou, até, enfraquecidas.
Por muitos séculos, a medicina limitou-se a parafrasear a obra de Galeno e,
em decorrência disso, no decorrer da Idade Média a medicina teve um
desenvolvimento pífio e a velhice foi pouco, ou quase nada, analisada.
Ao lado de todas essas teorias, Avicena, também discípulo de Galeno, no
século XI, fez observações importantes quanto às doenças crônicas e às
perturbações mentais dos anciãos.
A medicina ocidental teve origem na escola de Salermo, que consistia a
elaboração de regimes de saúde e de longevidade.
Já no início do Renascimento, a anatomia destacou-se na medicina.
Por mil anos foi proibido dissecar-se o corpo humano.
Até então, tudo o que se falava sobre a velhice estava vinculado à higiene
preventiva, conquanto que sobre o diagnóstico e a terapêutica o que havia eram
divagações.
Foi Stahl que divulgou a teoria do Vitalismo, segundo a qual havia no homem
um princípio vital, uma entidade, cujo enfraquecimento seria responsável pela
velhice e, seu conseqüente desaparecimento, causaria a morte.
Até o século XIX, os médicos de Montpellier estavam ligados ao vitalismo,
mas, por outro lado, a medicina já tirava proveitos do progresso da fisiologia e das
demais ciências experimentais, quando os estudos da medicina ficaram mais exatos
e sistemáticos.
A partir do século XIX, a geriatria, sem ser assim denominada, começou a ter
vida.
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Surgiram os primeiros asilos, onde os velhos se reuniam. Nessa época, foi
mais fácil a obtenção de dados clínicos sobre os idosos.
O americano, Nascher, é considerado o pai da geriatria. Ele nasceu em
Viena, mas, ainda criança, foi para Nova York, ali morou e estudou medicina.
Ao visitar um asilo, deparou-se com a queixa de um idoso sobre suas
perturbações. A resposta obtida foi a de que isso eram problemas atinentes à idade
avançada do paciente.
Quando Nascher perguntou o que poderia ser feito para amenizar as
dificuldades daquele idoso recebeu como resposta um “nada”, o que o deixou
inconformado.
Voltou a Viena e, durante uma visita a uma casa de velhos, surpreendeu-se
com as boas condições de saúde dos idosos de lá. Soube, então, que esses eram
tratados como se tratavam as crianças. Todos tinham boa saúde. Diante de tudo
isso, ele criou a geriatria e, em 1909, publicou seu primeiro programa. Em 1912,
fundou a Sociedade de Geriatria de Nova York.
Ao lado da geriatria, há hoje uma nova ciência, a gerontologia, que não se
atém à patologia da velhice, mas ao processo do envelhecimento propriamente dito.
A situação começou a mudar já que nos Estados Unidos, entre 1900 e 1930,
o número de idosos havia duplicado e igual fato ocorreu entre 1930 e 1950.
A partir de 1930, surgiram as primeiras pesquisas em biologia, em psicologia
e em sociologia.
Os vários trabalhos sobre a velhice declinaram durante a guerra, contudo,
eles foram retomados assim que ela terminou.
A gerontologia foi tomando impulso e desenvolveu-se em três planos:
biológico, psicológico e social. Ela é enfática quando relata que sua teoria não é a de
explicar os motivos pelos quais os fenômenos se produzem, mas de descrever, com
a máxima clareza possível, suas manifestações.
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A medicina moderna não quer mais justificar uma causa ao envelhecimento
biológico, por achá-lo inerente ao processo da vida, assim como o nascimento, o
crescimento, a reprodução e, por conseguinte, a morte.
Segundo Rilke, em cada organismo, desde o nascimento, já existe a velhice
e, hoje, considera-se esse um processo normal a todos os seres vivos.
No homem, ocorre uma mudança pejorativa dos tecidos. A massa dos tecidos
metabolicamente ativos diminui ao mesmo tempo em que aumenta a dos tecidos
metabolicamente inertes.
A aparência do idoso sofre alterações, o que lhe atribui uma idade, com
poucas chances de erro. Os cabelos embranquecem e tornam-se menos volumosos.
Na pele, aparecem as rugas, causadas pela desidratação e pela perda da
elasticidade do tecido dérmico subjacente. Os dentes caem.
O coração não muda muito, contudo seu funcionamento sofre alterações. O
sistema circulatório é afetado. Uma das características mais freqüentes na velhice é
a arteriosclerose, mas ainda não se descobriu sua causa, se desequilíbrios
hormonais, para alguns; tensão sanguínea para outros. Em algumas situações, ela
pode atingir o cérebro.
Há uma relação de reciprocidade entre velhice e doença, quando esta última
agiliza a senilidade e a idade avançada traz as perturbações patológicas.
Não há um estado puro da velhice, porque os idosos são vítimas de uma
polipatologia crônica.
Os distúrbios por que passam os idosos são, principalmente, “indisposições
mal definidas” e reumatismos. De acordo com uma estatística americana, as
principais doenças senis são: a artrite, os reumatismos e as doenças do coração.
Em outra estatística, são citadas as doenças: doenças do coração, artrite,
reumatismo, nefrite, hipertensão e arteriosclerose. Há ainda outras informações:
distúrbios de coordenação, reumatismos, doenças respiratórias, digestivas e
nervosas.
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Como na velhice o que predomina é o psicossomático, as doenças orgânicas
têm relação direta com fatores psicológicos.
No tocante aos acidentes, há inúmeros fatores que contribuem, tais como:
problemas de orientação, vertigens, rigidez nos músculos, fragilidade do esqueleto,
entre outros.
O declínio pode ser acelerado ou retardado por várias razões: saúde,
hereditariedade, meio, emoções, hábitos passados e nível de vida. Pode ser um
processo contínuo. Em determinadas situações, alguém que aparentava sua idade
ou menos pode, de um momento para outro, ter o que se denomina “um ataque de
velhice”.
Quando uma pessoa passa por um processo de estresse, luto, fracasso forte
ou doença não são os seus órgãos que ficam prejudicados imediatamente, mas
suas fraquezas perdem a força. Já havia nessa pessoa uma involução senil, que era
compensada por automatismos ou comportamentos conscientes, mas se não
consegue recorrer a essas defesas, sua velhice se apresenta.
Por outro lado, se não há nenhum choque e a saúde permanece perfeita, a
pessoa compensa as capacidades perdidas até uma idade avançada.
Hoje, a medicina modificou muito a situação da velhice e o corpo suporta as
deficiências por muito mais tempo. Se a moral está intacta, a pessoa está bem,
contudo, se há problemas nessa área, tudo o mais sofre abalos.
Um outro ponto que merece destaque é o fato de as pessoas idosas terem
dificuldade de se adaptarem às novas situações. Elas têm muita resistência a
mudanças. O que lhes falta é “jogo de cintura”, em outras palavras.
Há muitos idosos que, até o último suspiro, estão lúcidas.
A velhice é um fenômeno irreversível, contudo, fala-se hoje em “bela velhice”
ou “velhice vigorosa”, que consiste no ponto de equilíbrio físico e moral, embora sua
memória, suas capacidades de adaptação psicomotora e seu organismo não sejam
de um homem jovem. Ninguém pode fugir da velhice, principalmente aqueles que
têm uma vida muito longa.
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Para se ter uma idéia concreta e real da velhice não se pode deixar de
examinar o lugar que é destinado aos velhos.
Fica uma questão principal: Até que ponto a sociedade é responsável pela
velhice?
Um grande filósofo latino, CÍCERO (2001), que nasceu em Arpino, próximo de
Roma, em 106 A.C., em seu livro “Saber Envelhecer” retrata a velhice com muita
sabedoria e contornos filosóficos.
Para ele, aqueles que não extraem de si mesmos aptidões necessárias para
viver na felicidade, não sentirão prazer em nenhuma fase da vida e acharão todas
detestáveis, ao passo que aqueles que tiverem a sabedoria para retirarem de si
próprios o essencial, vão considerar boas as necessidades da natureza. De tudo
isso, conclui-se que a velhice está plenamente inserida nesse contexto.
Para ele, todos almejam alcançá-la, mas ao se depararem com a velhice, vem
a lamentação. Cícero pergunta quem teria forçado os homens a terem uma idéia
distorcida da velhice. O filósofo argumenta que quando o tempo passa, por mais
longo que seja, nada poderá amenizar os danos de uma velhice idiota.
CÍCERO (2001) segue seu discurso e revela que não aceitar a velhice é o
mesmo que os gigantes quererem lutar contra os deuses.
CÍCERO (2001) relata que, no decorrer de sua vida, ouviu muitos lamentos de
pessoas idosas. Um desses consistia a perda dos prazeres que seriam vitais para a
existência e também a negligência dos que antes os honravam.
CÍCERO (2001) concluiu que, para muitos, não existe essa falta de respeito
que atribuem à velhice e muitas pessoas passam alegres por essa fase. Segundo
ele, as lamentações estão aliadas ao caráter de cada um e não à velhice.
Para os que são inteligentes e divertidos essa fase da vida será positiva,
contudo para os tristes e rabugentos qualquer época da vida será insuportável.
Ele ratifica que não é só o dinheiro, o poder e o prestígio que podem
transformar a velhice em uma fase plena de prazer, mas os pobres de espírito,
mesmo na riqueza, sempre a consideração um pesado fardo.
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O conhecimento e a prática das virtudes constituem as melhores armas para
a velhice e, se cultivados em qualquer idade, propiciarão um confortável término de
existência.
O filósofo CÍCERO (2001) refuta quatro razões possíveis para se considerar a
velhice insuportável. São elas:
− Ela nos afastaria da vida ativa;
− Ela enfraqueceria nosso corpo;
− Ela nos privaria dos melhores prazeres;
− Ela nos aproximaria da morte.
CÍCERO (2001) argumenta que a força, a agilidade física e a rapidez tornamse qualidades insignificantes se comparadas a outras, próprias da velhice, como a
sabedoria, a clarividência e o discernimento.
Agora é a vez de falar sobre a falta da memória e, para isso, ele também tem
explicação.
Se a memória não é cultivada e não há vivacidade de espírito, ela pode falhar.
Os velhos que permanecem intelectualmente ativos têm a memória
preservada.
CÍCERO (2001) contesta em segundo lugar aqueles que alegam que a falta
de vigor é característica da velhice e diz que não a sente e acrescenta que quando
era adolescente lamentava não ter a força de um touro ou de um elefante.
Ele diz que cada idade tem suas próprias qualidades.
CÍCERO (2001) confessa que a idade não o deixou fraco nem abatido. Ele
prefere ser velho por menos tempo do que receber a velhice mais cedo do que
deveria.
Para CÍCERO (2001), o exercício físico e a temperança permitem que a
velhice conserve um pouco da resistência de antigamente.
CÍCERO (2001) vai mais longe quando afirma que a força não é pertinente à
velhice, mas sim à saúde de cada um. Uma velhice saudável não é só feita de boa

27

alimentação e exercícios físicos, mas, acima de tudo, do cuidado do espírito e da
alma.
Aquele que entender que o adolescente precisa ter um pouco da velhice e o
velho um tanto de juventude envelhecerá somente no corpo, mas nunca no espírito.
Exercitar a memória é, segundo o filósofo, a melhor forma de manter o
espírito jovem e as forças intelectuais.
CÍCERO (2001) discorre também sobre o terceiro ponto atribuído à velhice: a
privação dos prazeres e contesta-o com a argumentação de que a idade nos poupa
do que a adolescência tem de pior. Para Cícero, o instinto sexual, próprio da
juventude, traduz-se como o mais grave mal do homem. O prazer, segundo ele, tira
do homem a capacidade para refletir ou meditar, tampouco formular qualquer
pensamento. Na velhice, sem a volúpia, há mais espaço na mente para a meditação,
a interiorização e a razão.
Quando cessa o desejo, desaparecem as frustrações. Nada é mais
prazeroso do que viver para si mesmo, sem as obrigações da volúpia, da ambição,
das rivalidades e das paixões de toda sorte.
Com a velhice vêm as rugas e os cabelos brancos que, por si só, não
conferem respeito a ninguém. O respeito é a conseqüência de um passado
exemplar.
CÍCERO (2001) segue na defesa à velhice e cita exemplos que, ele mesmo,
considera frívolos, mas, se bem analisados, são muito valorosos.
Ele chama de homenagens algumas passagens às quais os idosos são
submetidos, tais como: levantar quando chegam, pedir-lhes conselhos, ceder-lhes o
lugar, ser escoltado e tantas outras que, para o filósofo, ratificam as compensações
da velhice.
CÍCERO (2001) ressalta que muitos idosos são chamados de rabugentos,
mal-humorados, atormentados, avarentos, mas, segundo ele, são defeitos de cada
indivíduo e não necessariamente dos idosos.
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CÍCERO (2001) chega, então, à quarta razão que ele refuta: a aproximação
da morte. Ele a define como incontestável e lastima que o idoso não consiga vê-la
de cima. Para ele, deve o idoso desprezá-la completamente ou desejá-la.
Ele contesta veementemente que a morte seja privilégio da velhice e cita que
os jovens estão mais expostos a ela. Ele perdeu um filho e, nessa circunstância,
deu-se conta de que a morte está presente em qualquer idade. Ele vai mais longe e
aconselha que todos devem contentar-se com o tempo que lhes foi dado e nada
mais.
Ele defende a boa morte, que significa chegar à velhice com lucidez e
inteligência e critica quem a rejeita.
Para CÍCERO (2001), o essencial na vida é o que se viveu até o dia da morte,
são as experiências adquiridas, são as alegrias vividas.
No que diz respeito à fisioterapia, tema discutido neste trabalho, ela ocupa
espaço relevante ao atuar em diversos aspectos da necessidade humana e em
todas as idades e ganha significado maior na população idosa, especialmente
quando é

detectada

alguma alteração na

capacidade funcional, também

denominada funcionalidade ou na presença de doenças concebidas como próprias
da idade.
Conforme

CORDEIRO

(2005),

estudos

populacionais

com

idosos

demonstram, em geral, uma população com quadros de múltiplas patologias,
associadas a dificuldades para executar algumas das atividades da vida diária e
instrumentais. Mesmo sob essas condições, ainda é possível o idoso gerir a própria
vida, decidir sobre seus interesses ou controlar seu cotidiano, ainda que, para tanto,
pode haver a necessidade de auxílio de alguém ou de equipamentos.
De acordo com CORDEIRO (2005), a capacidade funcional tem sido
considerada o elemento principal da atuação geriátrica.
A funcionalidade está intimamente ligada ao grau de autonomia e
independência e isso se reflete tanto nas atividades de vida diária, quanto nas
atividades instrumentais de vida diária.
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A autonomia é o poder de decisão e depende diretamente da função cognitiva
e do humor, enquanto a independência é o ato de executar e depende diretamente
da mobilidade e da comunicação.
Segundo MORAES (2008, p.1), a função cognitiva compreende as seguintes
funções corticais:
− memória - capacidade de armazenar informações;
− função

executiva

-

capacidade

de

planejamento,

antecipação,

seqüenciamento e monitoramento de tarefas complexas;
− linguagem - capacidade de compreensão e expressão na linguagem oral e
escrita;
− praxia - capacidade de executar um ato motor;
− gnosia - capacidade de reconhecer estímulos visuais, auditivos e táteis
− visuoespacial - capacidade de localização no espaço e percepção das
relações dos objetos entre si.
Quanto ao humor MORAES (2008, p.1) o define como a motivação para a
tomada de decisões.
A mobilidade, considerada um dos fatores determinantes da independência, é
resultante da postura e da marcha e da capacidade aeróbica do idoso.
Para finalizar, a comunicação é a capacidade de interação com o mundo e é
constituída pela visão, audição e fala.
As atividades de vida diária são fundamentais para manter a independência e
são representadas pela capacidade de locomover-se, vestir-se, alimentar-se, tomar
banho, usar o banheiro e ter continência esfincteriana.
Por outro lado, as atividades instrumentais de vida diária estão relacionadas à
capacidade do idoso gerir a própria vida que consiste na prática de atividades mais
complexas, tais como: arrumar a casa, telefonar, tomar remédios, sair de casa
sozinho, preparar refeições, fazer compras, controlar as finanças entre outras. O
desempenho do idoso vai determinar se ele apresenta condições de viver sozinho.
Assim, fica claro que a autonomia e a independência do idoso dependem do
funcionamento harmonioso da cognição, humor, mobilidade e comunicação.
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Nesse sentido, CORDEIRO (2005, p. 209), escreve: “a dependência, portanto,
instala-se quando estão prejudicados o exercício da autodeterminação e/ou a
capacidade para a execução dessas tarefas diárias”.
Para CORDEIRO (2005), a dependência parcial nas atividades da vida diária
é influenciada na população geral por variáveis sociodemográficas, de saúde e
sociais, tais como: escolaridade, idade acima de 65 anos, composição familiar
multigeracional, não visitar amigos e parentes, ter ocupação de dona de casa, não
ser proprietário da moradia, apresentar problemas visuais, ter sido internado nos
últimos seis meses e auto-avaliação pessimista de saúde, o que evidencia a
multifatoriedade do prejuízo funcional.
Especificamente, a fisioterapia atua na manutenção e na reabilitação da
capacidade funcional do idoso.
Existe uma gama de recursos terapêuticos, tais como a cinesioterapia e os
eletrotermofototerápicos utilizados na reabilitação da funcionalidade.
Esses recursos têm aplicação nas diversas modificações decorrentes do
processo do envelhecimento e na presença de doenças associadas.
A cinesioterapia é um exercício terapêutico executado por meio do
movimento, que se constitui um instrumento relevante na práxis da fisioterapia.
Para PEREIRA et

al (2006 p. 1198),

os recursos eletrotermofoterápicos

podem se associar à cinesioterapia.
De acordo com ORTIZ et al (2007 p.189), para a aplicação dos recursos
eletrotermofoterápicos, tais como: as correntes elétricas analgésicas e estimulantes,
infravermelho, parafina, laser, ondas-curtas, ultra-som e crioterapia o profissional
deve ter um amplo conhecimento a respeito das alterações biológicas ocasionadas
pelo processo do envelhecimento para evitar os riscos aos quais o idoso está
exposto nessa modalidade terapêutica.
No que diz respeito aos recursos terapêuticos, além dos que foram
apresentados, há métodos como a reeducação postural global, a facilitação
neuromuscular proprioceptiva, entre outros, que serão utilizadas conforme o quadro
clínico do idoso em atendimento.
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Até o presente momento foram descritas sucintamente as técnicas das quais
a fisioterapia se utiliza na assistência ao idoso. Dentre as modalidades terapêuticas
apresentadas, a cinesioterapia é reconhecida como principal recurso terapêutico
utilizado pelos fisioterapeutas na reabilitação funcional do idoso.
O envelhecimento é um processo comum a todos e por melhores que sejam
os hábitos de um sujeito, é inevitável a perda de algumas funções fisiológicas.
Um amplo conhecimento das alterações advindas do processo de
envelhecimento normal, evita entendê-las como um processo patológico. Desse
modo, é fundamental elucidar as dúvidas relativas a essas questões e conceituar
como senescência as alterações próprias do envelhecimento e senilidade as
alterações conseqüentes das diversas afecções que podem acometer o idoso.
O fisioterapeuta precisa dispor de uma vasta base de conhecimentos sobre os
efeitos que a velhice, a doença e o ambiente exercem sobre a capacidade funcional
das pessoas idosas, visto que ela constitui o determinante primário das
necessidades diárias, garante a independência para a realização das atividades
básicas e instrumentais de vida diária e promove sua autonomia.
A seguir, serão descritas, sucintamente, as alterações ocasionadas pelo
processo do envelhecimento:
− Sistema Ósseo:
Segundo PEREIRA et al (2006, p.1201), “a osteoporose é uma alteração
metabólica freqüente que acomete o tecido ósseo, levando à incapacidade,
principalmente em mulheres nas últimas décadas da vida.”
Heinemann, citado por PEREIRA et al (2006, p. 1201), descreve a
osteoporose como uma doença multifatorial e silenciosa e aponta os fatores de risco
que influenciam a densidade óssea tais como: herança, idade, sedentarismo, raça
branca, baixa estatura e baixo peso.
Para LUSTRI & MORELLI (2007), com o envelhecimento ocorre a perda de
massa óssea, devido ao desequilíbrio no processo de modelagem e remodelagem,
que pode ser causado pelo aumento da atividade dos osteoclastos, pela diminuição
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dos osteoblastos ou pela combinação de ambos. Esses fatores acarretam a perda
de massa óssea contínua, denominada osteoporose.
As conseqüências da osteoporose são: a diminuição da estatura decorrente
do acunhamento vertebral, causado pelas microfraturas anteriores, fraturas de
quadril e a cifose, entre outras.

− Sistema Neuromuscular:
Segundo LUSTRI & MORELLI (2007), a perda de massa muscular,
denominada sarcopenia, durante o processo do envelhecimento pode ser
ocasionada por vários fatores. Um deles diz respeito à perda das unidades motoras
e ao fato de que nas placas motoras, especificamente em idosos, as pregas são
mais numerosas e as placas sinápticas tornam-se mais amplas, o que reduz a
superfície de contato entre o axônio e a membrana plasmática. Desse modo, a
contração muscular terá menor qualidade e a força e a coordenação de movimentos
perderá sua eficácia.
Conforme LUSTRI & MORELLI (2007), há ainda a diminuição em número e
volume das fibras de contração rápida, ou denominadas de tipo II. Nas fibras de
contração lenta, ou denominadas de tipo I, ocorre a diminuição no número, porém
em menor proporção que as do tipo II.
Papaléo et al, citado por LUSTRI & MORELLI (2007), afirma que quando
acontece a perda das fibras musculares, estas são substituídas pelo tecido
conjuntivo com o conseqüente aumento do colágeno intersticial no músculo do
idoso.
SOARES & ALABARSE (2005, p. 259), reforça: “o tamanho do músculo
diminui com o envelhecimento e essa perda quantitativa de massa muscular afeta a
produção de força”.
Outro fator que compromete a produção de força muscular é a rigidez nos
tendões do idoso, o que afeta o tempo ideal para desacelerar a massa corpórea, um
ponto importante para prevenir quedas.
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De acordo com SOARES & ALABARSE (2005), as modificações ocorridas no
músculo são maiores nas pernas do que nos braços, provavelmente porque as
atividades do cotidiano exigem mais os braços do que as pernas.
Conforme SOARES & ALABARSE (2005), as alterações na produção de força
e potência muscular têm relação direta com o estilo de vida das pessoas idosas,
visto que menores valores de força e potência muscular são associados às
limitações funcionais nas atividades de vida diária.
− Sistema Articular
De acordo com PLATZER (1995), os ossos isolados unem-se por meio das
articulações para constituírem o esqueleto.
Segundo LUSTRI E MORELLI (2007) “as articulações são construídas para
propiciar movimento e sustentação mecânica”.
As articulações classificam-se em não-sinoviais e sinoviais. As não-sinoviais
ou sinartroses são responsáveis pela integridade estrutural e pelos movimentos
mínimos.
As não-sinoviais não possuem espaço articular e são agrupadas de acordo
com o tipo de tecido: conjuntivo, fibroso e cartilaginoso.
Por sua vez, as articulações sinoviais, pelo fato de possuírem espaço
articular, permitem amplitude de movimento. Essas articulações são fortalecidas pela
cápsula fibrosa, pelos ligamentos e pelos músculos e seu limite é dado pela
membrana sinovial que está ligada à cápsula adjacente. O revestimento sinovial
possibilita uma troca rápida entre o sangue e o líquido sinovial, que é claro, viscoso
e age como lubrificante da cartilagem articular, especialmente da cartilagem hialina.
A baixa vascularização dificulta a nutrição da cartilagem.
Nas articulações sinoviais ocorrem alterações nas cartilagens articulares. O
envelhecimento causa a diminuição no número de condrócitos, na quantidade de
água e proteoglicanas e o aumento no número e na espessura das fibras colágenas,
o que deixa a cartilagem mais fina e com rachaduras e fendas na superfície.

34

Nas articulações não-sinoviais fibrosas, como as suturas cranianas, o tecido
fibroso vai sendo substituído por osso por volta dos 30 anos de idade. Dessa forma,
o crânio tende a ter menor número de ossos e, conseqüentemente, menor
resistência a fraturas.
No que se refere aos discos intervertebrais, com o envelhecimento, a água e
as proteoglicanas diminuem no núcleo, enquanto as fibras colágenas aumentam em
número e espessura. No anel fibroso ocorre um adelgaçamento das fibras
colágenas. A combinação desses fatores faz com que o disco intervertebral do idoso
reduza em espessura e exacerbe as curvaturas da coluna vertebral, em especial a
curvatura dorsal, o que confere aspecto característico do indivíduo cifótico.
Outro ponto a ser destacado sobre a diminuição na espessura dos discos
intervertebrais é a conseqüente redução nas amplitudes dos movimentos nas
diversas regiões da coluna vertebral, o que impõe a movimentação em bloco
determinada pela perda da flexibilidade.
Outra alteração relevante diz respeito ao aumento dos contatos das
superfícies ósseas dos corpos vertebrais, inicia o processo artrósico, ocorre a
deposição de cálcio, e produz os osteófitos.
Todas as alterações mencionadas contribuem para a perda da flexibilidade
articular.
Flexibilidade é a capacidade de mover as articulações numa total amplitude
de movimento e é específica para cada articulação.
Bell & Hoshizaki, citado por SOARES (2005, p. 81), afirma: “as alterações da
flexibilidade durante o processo do envelhecimento estão relacionadas às alterações
osteomusculares, além das alterações do tecido conectivo que forma os tendões e
ligamentos”.
A diminuição da flexibilidade pode comprometer a eficiência do movimento e
aumentar as chances de lesões, é um sinal típico da senescência e pode ser
agravada de acordo com o grau de atividade do indivíduo.
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Foram mencionadas apenas algumas informações pertinentes à fisiologia das
articulações. À medida que o organismo envelhece, surgem algumas alterações
próprias do envelhecimento.
− Postura:
O alinhamento postural ideal é aquele cuja manutenção requer um gasto
energético mínimo e provoca uma leve tensão no nível das articulações.
A postura ideal do indivíduo em pé no plano sagital é determinada pela linha
vertical posicionada a partir do lóbulo da orelha, passa pela articulação do ombro,
pela linha mediana do tronco, em seguida pelo grande trocanter e atravessa
ligeiramente anterior ao centro da articulação do joelho e ligeiramente anterior ao
maléolo lateral. A pelve e a articulação coxofemural permanecem na posição neutra,
a articulação do joelho encontra-se em extensão e os tornozelos ocupam posição
neutra, conforme ilustrado na figura 1.1.

Fig. 1.1

OLNEY & CULHAM, 1998, pg. 82
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Segundo

CULHAMH

(1998),

as

modificações

referentes

à

postura

ocasionadas pelo envelhecimento incluem o aumento da curvatura cifótica da coluna
torácica, diminuição da lordose lombar, aumento do ângulo de flexão do joelho, o
deslocamento posterior da articulação coxofemural e a anteriorização do tronco. A
combinação dessas alterações contribui para a redução da estatura e para a posição
inclinada do idoso, como ilustrado na figura 1.1.
De acordo com PEREIRA et al (2006, p. 1201), a diminuição da estatura e a
cifose devem ser abordadas para evitar que se desencadeiem alterações posturais
importantes e a restrição da capacidade respiratória.
− Equilíbrio:
Conforme O’SULLIVAN (1993), o equilíbrio é a capacidade de manter uma
posição constante em relação à gravidade.
De acordo com DOWNYE (1988), o equilíbrio exige um sistema nervoso bem
integrado, com informações aferentes adequadas, flexibilidade articular e músculos
fortes. A alteração em qualquer um desses fatores influenciará na habilidade do
equilíbrio.
Para SOARES & ALABARSE (2005), a habilidade em se manter o equilíbrio
corpóreo enquanto parado e ou em movimento pode ser afetada por alterações no
sistema sensorial e motor, além de influências específicas dos núcleos da base,
cerebelo e de áreas que interpretam e transformam mensagens sensoriais.
Mudanças constatadas pelo processo de envelhecimento, nos sistemas,
vestibular, visual e somatossensorial podem produzir um feedback reduzido aos
centros que controlam a postura. Fato semelhante ocorre com os músculos efetores
que podem não ter a capacidade de responder com eficácia aos distúrbios do
equilíbrio corpóreo. Nessa situação, as variáveis tempo de reação e tempo de
movimento são relevantes para reajustar o equilíbrio corpóreo. As variáveis tempo
de reação e tempo de movimento declinam a partir da terceira década de vida,
contudo, a depender do nível de aptidão física do indivíduo, esse declínio poderá ser
amenizado.
A preocupação a respeito da perda de habilidade em se manter o equilíbrio
corpóreo em idosos está associada ao risco de quedas e suas conseqüências.
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− Sistema Cardiovascular:
Para PEREIRA e et al (2006), as alterações fisiológicas com maior freqüência
são: aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo, o endurecimento das
válvulas cardíacas, a diminuição do volume de ejeção máximo e a redução da
freqüência cardíaca máxima. As mudanças nas artérias são de ordem química e
anatômica que afetam diretamente seu funcionamento. Devido ao aumento do
colágeno nessas estruturas, ocorre a rigidez de suas paredes, o que gera o aumento
da pressão sistólica e diastólica de até 10%.
No envelhecimento, há uma redução do débito cardíaco, contudo, como a
demanda decorrente das atividades de vida diária é pequena, essa redução não
chega a causar prejuízos. Por outro lado, em situações de estresse, a resposta
compensatória para o aumento do débito cardíaco exigido pelo esforço é ineficiente.
Cabe destacar que para idosos treinados essas alterações são praticamente
ausentes. Outra característica comum é o aumento do tempo de recuperação da
freqüência cardíaca aos níveis basais após o esforço.
No sistema respiratório também ocorre alterações importantes em função do
envelhecimento.
Segundo LUSTRI & MORELLI (2007, p. 80), “as alterações no sistema
respiratório compreendem mudanças no nariz, nas cartilagens costais, nas
articulações e até mesmo, alterações no principal componente desse sistema, o
pulmão”.
Conforme LUSTRI & MORELLI (2007, p. 75), “o envelhecimento também
promove alterações no sistema cardiorrespiratório que vão desde alterações nos
vasos, no músculo cardíaco, nas válvulas cardíacas, bem como na caixa torácica e
no próprio pulmão”.
Segundo PEREIRA et al (2007), no aparelho respiratório deve-se destacar
que a caixa torácica torna-se mais rígida, isso devido a calcificação das cartilagens
costais. Ocorre a horizontalização das costelas e há o aumento do diâmetro ânteroposterior do tórax, o que resulta em aumento do ar residual e conseqüente
diminuição da capacidade vital. A hipercifose, outra alteração freqüente no idoso,
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associada à atrofia da musculatura intercostal contribui para um declínio gradual na
entrada e saída de ar dos pulmões.
Com o enrijecimento progressivo do tecido elástico dos pulmões e das
paredes torácicas, diminui a eficácia da retração passiva em seguida à distensão.
Em decorrência dos fatos mencionados, diminuirá a mobilidade da caixa
torácica e conseqüente diminuição da sua complacência.
− Sistema Nervoso:
Conforme KAUFFMAN (2001, p.14), ”no cérebro, observa-se uma redução do
peso e da espessura dos giros e um aumento do tamanho dos ventrículos,
relacionados à idade.”
De acordo com GARBELLINI (2007), ocorrem no cérebro do idoso alterações
significativas

na

função

fisiológica,

principalmente

relacionadas

com

o

comprometimento da memória e o retardo das funções centrais. As alterações do
envelhecimento, tais como: força muscular diminuída, marcha senescente, reflexos
profundos hiporresponsivos e alterações de sensibilidade, entre outras, estão
ligadas às modificações no nível anatômico macroscópico, celular e molecular do
sistema nervoso.
GARBELLINI (2007) discorre também sobre o psiquismo e confirma que os
distúrbios de memória são os mais comuns, conhecidos como esquecimento
benigno do idoso.

Outro distúrbio característico relacionado ao psiquismo, diz

respeito ao sono, mais precisamente, à dificuldade para dormir, aumento da insônia
e interrupções do sono.
GUCCIONE e et al (1993) relatam que o fluxo sanguíneo cerebral e a taxa
metabólica de utilização de glicose do cérebro reduzem-se com o envelhecimento.
Para KAUFFMAN (2001), à medida que o indivíduo envelhece ocorre a perda
da velocidade de condução nos neurônios sensoriais e motores dos sistemas
nervoso central e periférico e a perda das bainhas de mielina das grandes fibras
mielinizadas. Ainda que essas perdas pareçam explicar a tendência para quedas
devido à entrada mais lenta das informações sensoriais no sistema, ou pelo retardo
do tempo da resposta motora, não foi comprovada uma conexão entre a deficiência
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em uma parte do sistema e a função total do indivíduo. Afinal, algumas pessoas
conseguem atuar bem até uma idade avançada sem sofrer quedas.
− Marcha:
Segundo PEREIRA et al (2006, p. 1199), “a marcha é definida como o
deslocamento do corpo no espaço, na posição bípede, com uma postura aceitável,
estabilidade adequada e com o mínimo gasto energético”.
A marcha normal depende da livre mobilidade passiva das articulações, da
ação muscular apropriada para a produção de força, além da capacidade aeróbica.
A marcha é uma importante ação motora, freqüente e complexa no cotidiano
do ser humano e depende da integridade e sincronia entre a flexibilidade, a força
muscular e o equilíbrio.
De acordo com PEREIRA e et al (2006), o ciclo da marcha humana divide-se
em duas fases: a de apoio ou acomodação e a fase de oscilação ou aceleração. A
primeira fase, a de apoio, ocupa 60% da fase de apoio do ciclo da marcha, é mais
longa e está relacionada com a recepção do peso, acomodação, suporte médio,
suporte terminal e, por fim, a impulsão. Por outro lado, a fase de aceleração
corresponde a 40% do ciclo da marcha e está relacionada com a aceleração.
Com o envelhecimento, ocorrem a diminuição da força muscular e o
desalinhamento postural, que geram a perda do equilíbrio.
Como forma de reação, o idoso adota uma série de mecanismos
compensatórios para manter a deambulação funcional. Para isso, ele abrevia o
tempo de oscilação, diminui a amplitude do passo, diminui a altura e aumenta a
freqüência do passo, diminui a rotação da cintura pélvica e da cintura escapular e
aumenta a base de apoio. Esses são mecanismos compensatórios que constituem a
marcha senescente.
Para PEREIRA e et al (2006), o ato motor não depende somente da
integridade dos sistemas orgânicos como o músculo esquelético, cardiovascular,
respiratório, nervoso central e periférico. Ele está relacionado com a capacidade
funcional do indivíduo e depende do sistema visual, da escolaridade e também do
ambiente no qual é realizado.
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Até aqui, foram descritas informações pertinentes ao processo do
envelhecimento na sua totalidade.
A partir desse momento, o presente trabalho direciona-se à atuação da
fisioterapia na assistência à população de idosos.
O

fisioterapeuta

trabalha

com

idosos

hígidos,

na

promoção

do

envelhecimento saudável, trata de idosos com limitações ou incapacidades em seus
domicílios e atente inclusive idosos internados, institucionalizados ou em
ambulatório.
O atendimento fisioterapêutico requer um contato semanal por um
determinado período de tempo e, muitas vezes, ininterrupto, ocasião em que o
profissional tem a oportunidade de detectar alterações fisiológicas agudas, reportarse ao médico, além de participar de inúmeras situações e vivências com o idoso.
Conforme O’SULLIVAN (1993), o atendimento fisioterapêutico é realizado a
partir do encaminhamento médico, acompanhado de informações sobre a história da
doença do paciente e de sua condição atual.
Para O’SULLIVAN (1993), a assistência fisioterapêutica envolve etapas inter
relacionadas que capacitam o fisioterapeuta a elaborar um plano de cuidados de
acordo com o estado clínico e metas do paciente.
De acordo com O’SULLIVAN (1993), as etapas são divididas em: avaliação
do nível atual de função e disfunção do paciente; organização, análise e
interpretação dos elementos coletados na avaliação; determinação de metas em
longo prazo e em curto prazo; elaboração de um plano de terapia adequado para
que as metas sejam atingidas; o tratamento efetivo; reavaliação do paciente e dos
resultados da terapia.
− Da avaliação:
A avaliação deve partir do princípio de que cada pessoa idosa é um indivíduo.
Dessa forma, a idade como tal não explica suficientemente as alterações
encontradas, até porque existem questões relativas às condições físicas ou
ambientais que podem ter contribuído para o aparecimento das alterações.
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De acordo com O’SULLIVAN (1993), são necessários conhecimentos
pertinentes à área de assistência e qualidade clínica durante o processo terapêutico.
Segundo O’SULLIVAN (1993): a avaliação está relacionada com a reunião de
elementos objetivos e subjetivos do paciente. Assim, é necessário avaliar-se uma
série de fatores interligados, que incluem a percepção e as atitudes do indivíduo às
suas capacidades funcionais e a sua rede de suporte social, ou seja: família,
cuidador, médico, seu ambiente físico e fatores demográficos ligados ao contexto.
Em geral, os idosos possuem problemas complexos, o que dificultam uma
avaliação completa em um único encontro, contudo esse fator não pode ser
encarado como uma barreira. Com relação ao tempo dedicado, este deve estar de
acordo com a natureza dos problemas apresentados pelo idoso.
Além disso, o fisioterapeuta fica em contato com o idoso durante a semana, o
que lhe permite aplicar a avaliação com certa liberdade no que se refere ao tempo.
Outro ponto importante a se considerar na avaliação do idoso diz respeito ao
seu estado emocional, pois caso esteja alterado, poderá interferir no julgamento das
informações coletadas e prejudicar a elaboração do plano de cuidado.
É fundamental investir no tempo de avaliação para esclarecer os aspectos
mais relevantes e, na seqüência, instituir uma avaliação intermediária de acordo com
as dificuldades apresentadas pelo idoso.
Com base no que foi apresentado e aliado ao fato de o idoso ter
características decorrentes do processo do envelhecimento, faz-se necessário haver
um atendimento diferenciado que o avalie por meio de uma abordagem global.
Nesse sentido, a aplicação da Avaliação Geriátrica Ampla, também denominada
Avaliação Geriátrica Multidimensional, constitui um importante instrumento de
diagnóstico multidimensional.
Segundo MIRANDA & FREITAS (2007, p.900), a Avaliação Geriátrica Ampla
tem como objetivo quantificar as capacidades e as complicações clínicas,
psicossociais e funcionais do idoso e, assim, obter subsídios que determinem a
elaboração de um projeto de acompanhamento e terapêutico em longo prazo.
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Esse instrumento servirá como um guia, principalmente por considerar as
diversas alterações que acometem o idoso.
Conforme MIRANDA & FREITAS (2007, p.9003), a Avaliação Geriátrica
Ampla enfatiza a avaliação da capacidade funcional, da qualidade de vida e baseiase em escalas e testes quantitativos, o que a diferencia do exame clínico padrão,
ilustrados na tabela 1.1.

Quadro 1.1

MORAES, 2008, pg. 4

O fato de a Avaliação Geriátrica Ampla se utilizar de escalas e testes facilita a
comparação evolutiva e também contribui para a comunicação entre os profissionais
da equipe, visto que a referida avaliação concentra-se em idosos frágeis e
portadores de múltiplas patologias, além de usar freqüentemente equipe
interdisciplinar.
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Embora os benefícios sejam mais evidentes nos idosos frágeis e doentes,
outros idosos também usufruem dessa abordagem, principalmente nos programas
que incluem a avaliação, prevenção de saúde, a reabilitação e o acompanhamento
em longo prazo.
A Avaliação Geriátrica Global pode ser feita pelo médico em seu consultório,
mas poderá ser bem aplicada pelos outros profissionais nos diferentes locais de
atendimento ao idoso, como pronto socorro, enfermaria, centro de reabilitação,
ambulatório e programa de atendimento em domicílio.
Apesar de ser uma avaliação longa, vários estudos confirmam os benefícios
da Avaliação Geriátrica Global como: maior precisão diagnóstica, melhora do estado
funcional e mental, redução no número de internação hospitalar, institucionalização
e da mortalidade, além da maior satisfação do atendimento.
A dificuldade para se realizar o diagnóstico do idoso é patente, visto que ele
apresenta sintomatologia atípica própria da idade, como o hipertireoidismo apático.
Outra característica é a soma dos sinais e sintomas de uma ou mais doenças
agudas ou subagudas e uma ou mais doenças crônico-degenerativas.
É também constatado que o idoso apresenta sintomas tardios, manifestações
vagas, inespecíficas e mal caracterizadas.
Nesse sentido, GORZONI et al (2006) relata ser possível a presença de sinais
e sintomas atípicos e ausentes na prática clínica, especialmente em idosos frágeis,
portadores de múltiplas patologias, em uso de diversos fármacos, com incapacidade
funcional e imunodeprimido.
GORZONI (2006), afirma: os idosos podem apresentar alterações em dados
clínicos comuns, por exemplo, ausência de febre em quadros infecciosos ou dor em
infartos agudos do miocárdio. Essas alterações aumentam a probabilidade de
diagnósticos tardios e, conseqüentemente, a demora nas ações terapêuticas, o que
contribui para o aumento de seqüelas e mortalidade nessa faixa etária.
Ainda GORZONI (2006) elucida: a associação de mudanças fisiológicas, a
sobreposição de doenças e o uso de vários medicamentos contribuem para o
desenvolvimento de alterações, muitas vezes significativas, nas queixas de idosos.
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Os quadros de osteoartrites e seqüelas de acidentes vasculares cerebrais
podem impedir que pacientes com insuficiência cardíaca congestiva queixem-se de
dispnéia aos esforços devido às limitações motoras. Da mesma forma, menor limiar
de dor em idosos e psicofármacos alteram percepções dolorosas na angina de peito.
De acordo com GORZONI (2006), existem fatores predisponentes que
aumentam a probabilidade de indivíduos com idade mais avançada apresentarem
sinais e sintomas atípicos, com ênfase nas afecções agudas. Dentre eles, há o fato
de, muitas vezes, a família e o próprio idoso atribuírem qualquer manifestação
clínica à velhice, o que os leva a omitirem um novo quadro do médico. Por outro
lado, em algumas situações, os médicos, por desconhecerem a biologia, a fisiologia
e a psicologia do envelhecimento e as principais síndromes geriátricas, interpretam
as queixas dos pacientes idosos, diante de um quadro agudo, como doença crônica
pré-existente ou pertinente à velhice, conforme ilustrado no quadro 1.1.
Quadro 1.2 - Fatores Predisponentes para que as Doenças se manifestem de Forma Atípica.
Idade avançada
Diminuição da reserva funcional dos órgãos e sistemas
Incapacidade de manter a homeostase
Percepções equivocadas sobre o envelhecimento
Co-morbidades
Incapacidade funcional
Deficiência cognitiva
Polifarmacia
GORZONI & COSTA, 2006, pg. 865

Para GORZONI (2006), doenças agudas em idosos com idade avançada e
em adultos jovens não têm a mesma manifestação clínica e isso poderá estender-se
aos exames laboratoriais que demonstrarão um resultado, na maioria das vezes,
totalmente diferente nos dois pacientes.
GORZONI (2006) cita um exemplo típico na assistência geriátrica que é a
perda súbita da capacidade na execução de atividades de vida diária com ou sem
outros sintomas ou sinais indicativos de determinada doença. Essa perda súbita da
capacidade na execução de atividades da vida diária, associada a ausência de
sintomas ou sinais indicativos de determinada doença, pode ser relacionada a
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doenças agudas, como pneumonia, infecção urinária, acidente vascular cerebral,
infarto agudo do miocárdio, estado não-cetótico hiperosmolar e abdome agudo,
conforme quadro 1.3.
Quadro 1.3 - Apresentações Clínicas Não-Específicas que Podem Indicar Doenças Graves
Potencialmente Fatais em Idosos.
Mudanças cognitivas e delirium
Queixas vagas, como a sensação de desconforto ou de mal-estar
Astenia
Anorexia
Quedas recorrentes
Perdas de capacidade funcional e em atividades da vida diária
Instalação de incontinência urinária
Taquipneia
Alterações de ± 2ºC da temperatura basal
GORZONI & COSTA, 2006, pg. 865

O processo para diagnosticar doenças agudas em idosos frágeis abrange a
investigação e a exclusão de doenças agudas por meio de uma análise criteriosa
dos fármacos e alcança pormenores do ambiente social e familiar do idoso.
Segundo GORNOZI (2006, p. 866), “as apresentações atípicas são comuns
em sete situações: infecções, doenças cardiovasculares, embolismo pulmonar,
abdome agudo, tireoideopatias, reações adversas a medicamentos e neoplasias”.
A detecção precoce dessas alterações implica a redução dos percentuais de
morbidade e mortalidade.
Portanto, o examinador deverá empregar a devida atenção na avaliação dos
sintomas inespecíficos, que permitem o diagnóstico de diferentes ou graves
doenças.
A Avaliação Geriátrica Ampla constitui um instrumento relevante no exame
clínico de idosos portadores de múltiplas patologias e quando polimedicados.
No exame clínico é essencial que a anamnese seja criteriosa e preze a
comunicação entre o médico e seu paciente, fator indispensável nessa relação.
A comunicação, aspecto importante na anamnese, deve considerar alguns
cuidados, tais como: falar pausadamente e com tom de voz adequado; atentar para
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o volume de voz com idosos que ouvem bem; olhar para o paciente de modo que
facilite a leitura labial e gesticular para auxiliar a comunicação.
No início, o idoso deve ter a liberdade de expressão, no entanto, a partir do
momento em que ele apresentar dificuldades para relatar com clareza os sintomas
de seu real estado clínico, o examinador deverá conduzir a anamnese.
A etapa mais importante da anamnese refere-se ao interrogatório dos
diversos aparelhos, pois, só quando indagados especificamente, pacientes e
familiares fornecem algumas informações antes não valorizadas.
Para exemplificar temos as alterações bucais que podem ser decorrentes de
prótese dentária mal ajustada, outro exemplo são as quedas que podem gerar
seqüelas graves.
Outro ponto a ser abordado na anamnese diz respeito aos medicamentos,
uma vez que o idoso é mais susceptível aos seus efeitos adversos e parte ou todo o
quadro clínico apresentado pode ser conseqüência do medicamento em uso.
De posse da prescrição, o examinador terá mais elementos para conhecer
diagnósticos anteriores, além de ficar ciente de uma possível posologia incorreta,
automedicação ou o uso de mais de um fármaco para o mesmo fim.
Faz-se necessário, então, orientar o idoso a levar nas consultas as
prescrições e os medicamentos.
De acordo com MIRANDA & FREITAS (2006, p. 902), quando do exame
físico, sabe-se que as alterações decorrentes do envelhecimento normal são muitas,
porém, devido à sua complexidade, algumas delas serão apresentadas de forma
sucinta:
− as alterações na pele e nas mucosas podem exigem um cuidado maior
para o diagnóstico de desidratação e anemia;
− pescoço: a apalpação da tireóide, apesar de difícil, deve ser sempre
realizada;
− as carótidas devem ser palpadas uma de cada vez e auscultadas;
− a pressão arterial deve ser verificada já que a incidência de hipertensão
arterial entre os idosos é alta;
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Ao se aferir a pressão arterial, é necessário o uso de manobras e diversas
medidas em diferentes posições, para evitar o erro no diagnóstico, pois entre os
idosos há a ocorrência de pseudo-hipertensão, hiato auscultatório, hipertensão do
avental branco e hipotensão ortostática.
Em virtude das possíveis alterações vasculares, a pressão deve ser aferida
nos dois braços.
− mais da metade dos idosos apresenta sopro sistólico aórtico, que,
freqüentemente, irradia-se para o foco mitral ou, algumas vezes, só é
audível no foco mitral. A quarta bulha pode não ser patológica. Estalido de
abertura aórtico pode ocorrer devido a alterações estruturais da valva e
raiz aórticas.
− os achados positivos pulmonares têm o mesmo significado do que no
adulto;
− toque retal: necessário para a avaliação prostática em homens,
identificação de tumores de reto e fecalomas. O toque retal permite
também retirar amostra de fezes para pesquisa de sangue oculto;
− circulação periférica: a presença de doença arterial periférica é um
marcador de aterosclerose com maior risco de lesões coronarianas e
cerebrais. A insuficiência venosa é muito prevalente e é causa comum de
edemas nos membros inferiores. A circulação periférica está acessível
para inspeção e palpação, e o diagnóstico é eminentemente clínico.
O exame clínico é de competência médica, porém é fundamental o
fisioterapeuta ter noções clínicas, pois assim terá subsídios para detectar
precocemente uma melhor identificação de sinais e sintomas no idoso.
A Avaliação Geriátrica Ampla foi descrita como um processo de diagnóstico
multidimensional, para determinar as deficiências ou habilidades dos pontos de vista
médico, psicossocial e funcional o que proporcionará ao idoso receber um
atendimento global e não de forma fragmentada.
De acordo com MIRANDA & FREITAS (2006, p. 904), a Organização Mundial
de Saúde foca sua preocupação no aumento da expectativa de vida associada ao
fantasma assustador da incapacidade e da dependência.
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As doenças crônico-degenerativas são as principais causas da incapacidade
e da dependência.
Em 1998, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio revelou que
80% das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos apresentavam alguma
doença crônica.
Segundo o IBGE, no censo de 2000, para indivíduos de 60 anos ou mais,
havia no Brasil 7,5% de idosos deficientes.
Essas informações, por si só, ratificam a importância da Avaliação Geriátrica
Ampla.
A seguir, serão apresentadas algumas das escalas e dos testes de acordo
com cada dimensão, visto que a Avaliação Geriátrica Ampla utiliza-se desses
instrumentos:
De acordo com MORAES (2008), o índice de Katz é um instrumento de fácil
utilização e de curta duração indicado para avaliar as Atividades de Vida Diária que
são: tomar banho, vestir-se, usar o vaso sanitário, transferir-se, alimentar-se, além
de avaliar uma função: a continência esfincteriana. Conforme tabela abaixo:
Quadro 1.4 - Escala de Atividades Básicas de Vida Diária

Atividade

Independente

1. Banho

Não recebe ajuda ou somente recebe ajuda
uma parte do corpo.

2. Vestir-se

Pega as roupas e se veste sem nenhuma
ajuda, exceto para amarrar os sapatos.

3. Higiene pessoal

Vai ao banheiro, usa o banheiro, veste-se
retorna sem nenhuma ajuda (pode usar
andador ou bengala).

4. Transferência

Consegue deitar na cama, sentar na cadeira
e levantar sem ajuda (pode usar andador
ou bengala).

5. Continência

Controla completamente urina e fezes

6. Alimentação

Sim

Não

Come sem ajuda (exceto ajuda para cortar
carne ou passar manteiga no pão).
A pontuação é o somatório de respostas “sim”. Um total de (6) pontos significa independência para
Atividade de Vida Diária; (4) pontos, dependência parcial; (2) pontos, dependência importante.
Modificado de Katzs, Dohns TD, Cash HR, et.
GORZONI & COSTA, 2006, pg. 865
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A avaliação das Atividades Básicas de Vida Diária deve ser incrementada por
dois questionamentos:
O que senhor (a) gostaria de fazer e que não está fazendo?
Este

questionamento

oferece

informações

valiosas

associadas

às

necessidades funcionais do idoso sob o seu ponto de vista e, por esse motivo,
devem ser incluído na avaliação funcional global. A vontade do idoso é valorizada e
implementada no plano de cuidados.
O que o senhor (a) fazia que deixou de fazer? Este questionamento
proporciona informações ligadas ao declínio funcional do idoso.
Segundo MIRANDA & FREITAS (2006), “a escala de Katz está incluída na
maioria das avaliações multidimensionais e tem mostrado sua validade nos quase
40 anos em que vem sendo utilizada”.
Ainda com MIRANDA & FREITAS (2006), a escala de Katz pode ser
transformada incluindo-se outras atividades, tais como: andar nos arredores da
casa, subir e descer escadas, cortar unhas dos pés, entre outras.
Conforme MORAES (2008), em 1969 Lawton e Brody sugeriram a
observação das atividades habituais do dia-a-dia, como: preparar refeições, fazer
compras, manter controle financeiro, usar telefone, fazer trabalhos domésticos, lavar
e passar roupa, controlar os próprios medicamentos e sair de casa sozinho. O
conjunto dessas atividades recebe o nome de Atividades Instrumentais de Vida
Diária. Essas atividades fazem parte do cotidiano do ser humano e são essenciais
para todas as pessoas, na maioria dos lugares. Conforme quadro 1.5.
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Quadro 1.5 - Atividades Instrumentais de Vida Diária de Lawton
1. O (a) sr.(a) consegue usar o telefone?
Sem ajuda
Com ajuda parcial
Não consegue

3
2
1

2. O (a) sr.(a) consegue ir a locais distantes, usando algum transporte, sem necessidade de
planejamentos especiais?
Sem ajuda
Com ajuda parcial
Não consegue

3
2
1

3. O (a) sr.(a) consegue fazer compras?
Sem ajuda
Com ajuda parcial
Não consegue

3
2
1

4. O (a) sr.(a) consegue preparar suas próprias refeições?
Sem ajuda
Com ajuda parcial
Não consegue

3
2
1

5. O (a) sr.(a) consegue arrumar a casa?
Sem ajuda
Com ajuda parcial
Não consegue

3
2
1

6. O (a) sr.(a) consegue fazer os trabalhos manuais domésticos como pequenos reparos?
Sem ajuda
Com ajuda parcial
Não consegue

3
2
1

7. O (a) sr.(a) consegue lavar e passar sua roupa?
Sem ajuda
Com ajuda parcial
Não consegue

3
2
1

8. O (a) sr.(a) consegue tomar seus remédios na dose certa e horário correto?
Sem ajuda
Com ajuda parcial
Não consegue

3
2
1

9. O (a) sr.(a) consegue cuidar de suas finanças ?
Sem ajuda
Com ajuda parcial
Não consegue

3
2
1

Para cada questão, a primeira resposta significa independência; a segunda, capacidade com ajuda; e
a terceira, dependência. A pontuação máxima é de (27) pontos, e a pontuação tem um significado
apenas para o paciente individual, servindo como base para comparação evolutiva. As questões (4) a
(7) podem ter variações conforme o sexo e podem ser adaptadas para atividades como subir escadas
ou cuidar do jardim.
FREITAS & MIRANDA, 2006, pg. 906

Segundo MIRANDA & FREITAS (2006, p. 906), “a Escala de Lawton é uma
das mais freqüentemente utilizadas”.
Para MIRANDA & FREITAS (2006), a demência e a depressão são
consideradas as principais alterações da saúde mental do idoso e, para ser
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realizado o seu diagnóstico, deve haver um comprometimento das atividades
sociais, laborais e nas relações interpessoais. A escala mais utilizada para avaliar o
estado cognitivo é o Mini-Exame do Estado Mental de Folstein, por ser de fácil e de
rápida aplicação e testar os principais aspectos da função cognitiva. Ainda com
MIRANDA E FREITAS (2006), o Mini-Exame do Estado Mental pode ser
complementado pela prova do relógio e de nomeação de animais. Conforme quadro
1.6.

Quadro 1.6 - Mini Exame do Estado Mental
Agora faremos perguntas para saber como está sua memória. Algumas perguntas podem parecer
muito simples, mas temos de seguir a seqüência completa. Não se preocupe com o resultado da
perguntas.

FREITAS & MIRANDA, 2006, pg. 907
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Segundo MIRANDA & FREITAS (2006, p.907), “a depressão tem maior
prevalência, a duração costuma ser mais longa e tem mais recorrências nos idosos,
o que justifica o uso rotineiro de escalas para sua detecção”.
A depressão manifesta-se na maioria das vezes mascarada por sintomas
físicos, os quais não melhoram mesmo sob a intervenção de inúmeros tratamentos,
o que resulta em frustração do idoso, dos familiares e do médico. Quando é feito o
diagnóstico e o tratamento instituído for correto, a melhora será significativa para o
idoso e estende-se para sua rede de relações.
Conforme MIRANDA & FREITAS (2006), o comprometimento da capacidade
funcional pode ser causa ou conseqüência da depressão. Desse modo, o idoso pode
estar deprimido por ter se tornado dependente ou ter sua funcionalidade reduzida
pela depressão.
A Escala de Depressão Geriátrica é uma das mais usadas, porém o
diagnóstico deve envolver outros elementos, além da escala, apesar de sua
relevância. Ilustrada no quadro 1.7.
Quadro 1.7 - Escala de Depressão Geriátrica
1. Satisfeito (a) com a vida? (não)
2. Interrompeu muitas de suas atividades? (sim)
3. Acha sua vida vazia? (sim)
4. Aborrece-se com freqüência?(sim)
5. Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo?(não)
6. Teme que algo ruim lhe aconteça?(sim)
7. Sente-se alegre a maior parte do tempo? (não)
8. Sente-se desamparado (a) com freqüência?(sim)
9. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?(sim)
10. Acha que tem mais problemas que outras pessoas?(sim)
11. Acha que é maravilhoso estar vivo (a) agora? (não)
12. Vale a pena viver como vive agora?(não)
13. Sente-se cheio (a) de energia?(não)
14. Acha que sua situação tem solução?(não)
15. Acha que tem muita gente em situação melhor?(sim)
0 (zero) = quando a resposta for diferente do exemplo entre parênteses
1 (um) = quando a resposta for igual ao exemplo entre parênteses
Total > 5 = suspeita de depressão
Adaptado de: Yesavage JÁ et. J Psychiat Res 1983; 17 (1):37-49
FREITAS & MIRANDA, 2006, pg. 908
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Segundo MORAES (2008), “a função mobilidade depende, basicamente, da
postura/marcha, da capacidade aeróbica e do funcionamento dos sistemas
fisiológicos principais”.
MORAES (2008) afirma que a mobilidade é essencial para executar as
decisões tomadas e todo idoso deve ser examinado para se obter o diagnóstico de
instabilidade postural e ou mobilidade.
De acordo com PEREIRA et al (2006), a independência funcional refere-se à
capacidade de o sujeito

executar um ato motor sem precisar de auxílio e está

associada à mobilidade e à funcionalidade, o que lhe permite viver sem necessitar
de ajuda para a execução das atividades básicas e instrumentais de vida diária.
Para MORAES (2008), os testes indicados para a avaliação da postura e da
marcha são:
Timed up and go test - permite avaliar o equilíbrio do idoso assentado em
uma cadeira, as transferências da posição assentada para a posição de pé, a
estabilidade na marcha e as mudanças no curso da marcha sem utilizar mecanismos
compensatórios. A vantagem que lhe é atribuída é devida à sua rapidez e à
facilidade em poder ser aplicado em qualquer local. Outro ponto relevante a se
destacar sobre o teste refere-se ás informações obtidas sobre a força das pernas, à
capacidade de equilíbrio e aos meios de que se vale o idoso para realizar os
movimentos. Esses fatores são determinantes para a execução das atividades da
vida diária.
Quanto à aplicação do teste, algumas orientações devem ser cumpridas:
− a altura aproximada do assento da cadeira deve ser de 46 centímetros;
− o idoso inicia o teste recostado e com os braços repousados na cadeira;
− sempre que possível, o idoso deverá ser previamente treinado no teste;
− o tempo é cronometrado a partir do comando de partida até o idoso
assentar-se novamente na cadeira;
− o idoso deve usar seu calçado usual e, até mesmo, seu dispositivo de
auxílio;
− o trajeto deve ser sinalizado no solo com uma faixa colorida.
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Conforme MORAES (2008), o idoso deve levantar-se de uma cadeira de
braço, sem apoiar os braços, caminhar três metros, girar 180°, voltar em direção à
cadeira e sentar-se novamente. Ao realizar essa tarefa, o tempo é cronometrado.
Idosos que realizam o teste e não apresentam desequilíbrio e, com o tempo abaixo
de 10 segundos, mesmo que apresentem alteração na marcha, o risco de queda
será mínimo. Desse modo, não há necessidade de uma avaliação adicional. Quando
o tempo utilizado pelo idoso fica entre 10 e 20 segundos e não há histórico de
quedas ou padrão de marcha senescente, ele é classificado em geral como
independente e não necessita ter sua propedêutica estendida. Por outro lado,
quando o teste tem a duração igual ou superior a 20 segundos, é indicativo de
instabilidade postural e alto risco de quedas. Dessa forma, o idoso deve passar por
uma avaliação específica da instabilidade postural.
Conforme MORAES (2008) a análise do teste deve ser tanto quantitativa
como qualitativa.

Assim, a análise qualitativa no get up and go test, avalia o

equilíbrio nas seguintes fases do teste:
− equilíbrio assentado
− levantamento da cadeira
− equilíbrio ao levantar-se nos primeiros três a cinco segundos e rotação no
giro de 180º.
Outro ponto da análise qualitativa refere-se à avaliação da locomoção, quanto
ao seu início e a sua manutenção, o que oferece dados importantes para determinar
o tipo e a causa do comprometimento da locomoção. Dessa forma, a análise
qualitativa no get up and go test, avalia a marcha nos seguintes aspectos:
− cadência
− base
− comprimento e altura da passada
− desvio de trajeto
− balanço dos braços
Para melhor compreensão o teste será ilustrado abaixo:
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Quadro 1.8 - Escala de Depressão Geriátrica

MORAES, 2008, pg. 36

Para MIRANDA & FREITAS (2006), a Escala de Avaliação do Equilíbrio e da
Marcha de Tinetti constitui-se em um instrumento relevante para avaliar as
condições de equilíbrio e marcha em idosos. Ilustrada no quadro 1.9.
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Quadro 1.9 - Escala de Avaliação do Equilíbrio e da Marcha de Tinetti.

Quanto menor a pontuação, maior o problema. Pontuação menor que 19 indica risco cinco vezes
maior de quedas.
Adaptado de Tinetti M. Journal of the American Geriatric Society 34:119-126, 1986.
FREITAS & MIRANDA, 2006, pg. 905
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No XVI Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, no Curso PréCongresso, cujo tema foi Avaliação Geriátrica Ampla, Edgar Nunes de Moraes
afirmou que todo integrante da equipe interdisciplinar pode aplicar a Avaliação
Geriátrica Ampla.
Para MIRANDA e FREITAS (2006, p. 908), foram identificadas duas
dificuldades que interferem diretamente nos resultados da análise. A primeira diz
respeito à elaboração de um protocolo padrão que viabilize a avaliação global do
idoso.
A segunda, por ser extensa, demanda muito tempo.
Com base nessas dificuldades, MIRANDA e FREITAS (2006) argumenta:
Como dimensionar, rápida e efetivamente as condições clínicas, funcionais e
mentais, ciente de que o idoso com freqüência é portador de múltiplas patologias,
faz uso de diversos fármacos e é frágil.
Em síntese, a Avaliação Geriátrica Ampla possibilita uma ação preventiva e
de reabilitação e, desse modo, contribui para uma maior expectativa de vida
saudável.
A avaliação é uma etapa relevante na assistência ao idoso e conduz os
profissionais a efetuarem uma análise nos seus aspectos positivo e negativo.
MESQUITA (2002) analisou uma ficha de avaliação fisioterapêutica utilizada
em idosos institucionalizados e fez algumas observações:
- o espaço de quatro linhas constante na ficha para o relato da história da
doença pregressa é insuficiente;
- em outra parte da ficha, mais quatro linhas são destinadas para a história da
moléstia atual.
MESQUITA (2002, p. 41) reforça: “mas pensando como um gerontólogo, que
procura interpretar os sinais, sinto-me limitado para contar em quatro linhas a
história da doença do idoso avaliado”.
Para uma ilustração mais concreta, segue a ficha.
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Ainda na discussão do tema avaliação, a história de vida do idoso em questão
deveria constituir parte integrante da avaliação. Essa lacuna dificulta a descoberta
dos problemas responsáveis pelo quadro clínico apresentado.
− Análise dos dados
Segundo O’SULLIVAN (1993, p. 2), ”os dados da avaliação precisam ser
organizados e analisados, para que seja identificada uma lista de problemas”.
Para O’SULLIVAN (1993), o fisioterapeuta deverá identificar os problemas
primários conseqüentes de processos patológicos predisponentes e os problemas
secundários que podem ser o resultado de algumas situações, tais como:
incapacidade prolongada, mobilização inadequada ou a não participação de um
programa de reabilitação.
De acordo com O’SULLIVAN (1993), é importante elaborar uma lista de itens
o que irá contribuir na determinação da capacidade funcional atual. A lista de
problemas e itens deve ser organizada e priorizada de acordo com as atividades
funcionais das quais o idoso precisa para atingir a independência da capacidade
funcional. As decisões a serem tomadas estão relacionadas à atividade funcional
real e, assim, tornar-se o foco do tratamento. Devem-se priorizar os problemas mais
críticos em relação às atividades funcionais em questão e elegerem-se quais itens
deverão ser ampliados. Para finalizar, o fisioterapeuta precisa ter consciência de
quais problemas poderão ou não ser efetivamente manipulados.
− Metas
Conforme O’SULLIVAN (1993), estabelecer metas terapêuticas adequadas é
o momento mais difícil no planejamento do processo de reabilitação.
Nesse sentido, COTT (1998) reforça e acrescenta: definir metas para o idoso
é um desafio, principalmente por ele apresentar problemas complexos, além do fato
de os objetivos terapêuticos, aos quais o fisioterapeuta está familiarizado, nem
sempre são adequados ou possíveis na reabilitação de idosos.
Segundo O’SULLIVAN (1993, p. 2), ”metas a longo prazo definem o nível de
desempenho esperado para o paciente ao final do processo de reabilitação”.
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COTT (1998), afirma que ao se estabelecerem as metas, é relevante elucidar
os motivos pelos quais o idoso buscou o serviço de fisioterapia e qual o nível
funcional que deseja alcançar. Caso a procura pelo serviço de fisioterapia não tenha
sido solicitada pelo próprio idoso, é importante saber qual o profissional que o
encaminhou e avaliar se seus objetivos têm o mesmo significado para o idoso.
Quando os idosos não conseguem esboçar claramente os seus objetivos,
seja por problemas cognitivos ou por outros motivos, o fisioterapeuta levará em
conta os objetivos de seus familiares ou das pessoas que são responsáveis por ele.
Faz-se necessário revelar as causas responsáveis pelo comprometimento da
capacidade funcional e, por meio da avaliação, analisar a diferença entre a
capacidade funcional atual para a capacidade funcional pretendida.
Para COTT (1998), o objetivo principal do fisioterapeuta é reduzir ao mínimo a
diferença entre a capacidade funcional pretendida e capacidade funcional atual.
Conforme COTT (1998), para se estabelecerem metas reais é importante a
obtenção de informações a respeito da capacidade funcional anterior ao quadro
atual.
De acordo com COTT (1998), a adaptação do ambiente externo contribui para
aprimorar a capacidade funcional e assume uma real importância quando as causas
internas têm poucas possibilidades de progresso.
Para COTT (1998), as metas específicas da fisioterapia consistem em
prevenir a exacerbação das limitações motoras e suas conseqüências, em aprimorar
a capacidade funcional e estabelecer adaptações no ambiente físico.
COTT (1998) afirma: as metas da fisioterapia devem representar um desafio,
contudo precisam ser praticáveis, específicas e de simples mensuração quantitativa,
além de estarem de acordo com as expectativas do idoso.
Assim, ao se elaborar o plano terapêutico, o ideal é a aplicação de exercícios
de fácil realização, contanto que esteja direcionada para atingir a meta final. Dessa
forma, o idoso se manterá motivado no plano terapêutico.
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Segundo COTT (1998, p. 194), “as metas precisam ser específicas e
mensuráveis para que possamos determinar se foram ou não atingidas”.

− Plano de tratamento
O’SULLIVAN (1993) afirma: o plano terapêutico é elaborado após terem sido
definidas as metas e as medidas para avaliação dos resultados obtidos, baseadas
nas supostas causas do comprometimento apresentado pelo idoso.
Para COTT (1998), a abordagem terapêutica é inspirada nas técnicas
utilizadas em adultos jovens, embora haja necessidade de modificações para
atender às alterações pelo processo do envelhecimento.
O fisioterapeuta deve conhecer os diversos recursos terapêuticos existentes e
decidir por procedimentos que tenham maior probabilidade de obter sucesso, além
de estar atualizado quanto aos métodos de tratamento.
O’SULLIVAN (1993, p. 3), escreve: “uma abordagem terapêutica integrada,
capaz de fornecer múltiplas opções de tratamento, é freqüentemente aquela que
terá maior chance de êxito”.
Para O’SULLIVAN (1993), o fato de o fisioterapeuta utilizar um único recurso
terapêutico pode reduzir as chances de conseguir sucesso no tratamento.
Ao formular as decisões terapêuticas O’SULLIVAN (1993) sugere que estas
sejam fundamentadas numa série de considerações, tais como: a saúde geral do
paciente, interações com outros profissionais, com a família e custos financeiros,
entre outros.

Em seguida, o fisioterapeuta deverá apresentar as modalidades

terapêuticas específicas, além de incluir estratégias para aplicar orientações
educativas ao paciente e à família. É relevante selecionar procedimentos para
concretizar as metas individuais em curto prazo. Os procedimentos adotados pelo
fisioterapeuta devem ser capazes de concretizar mais de uma meta e serem
direcionados para solucionar primeiramente os problemas-chave. Deve-se ter uma
estimativa quanto à duração total do tratamento, a freqüência com que vai se
realizar, ou seja, quantas vezes por dia ou por semana, tempo de duração da
sessão terapêutica e a intensidade dos exercícios deve ser de acordo com o quadro
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apresentado pelo idoso.

Outro ponto a ser valorizado refere-se a intercalar

procedimentos mais difíceis com procedimentos mais fáceis.
A atitude do fisioterapeuta perante o idoso deve ser, acima de tudo, positiva.
Ser positivo nada mais é do que enxergar o idoso como um ser dotado de
capacidades e ajudá-lo a enfrentar problemas decorrentes do envelhecimento. Um
fisioterapeuta que se apóia somente em seu conhecimento clínico e não acredita no
potencial do idoso não obterá resultados satisfatórios. Por outro lado, o profissional
que acredita no potencial e é desprovido do devido conhecimento também não
alcançará resultados satisfatórios.

− Tratamento
A capacidade funcional é o ponto principal da reabilitação do idoso, uma vez
que ela constitui o determinante primário das necessidades diárias das pessoas
idosas, ou seja, garante a independência para realização das atividades básicas e
instrumentais de vida diária e promove sua autonomia.
Conforme KOPILLER e FREITAS (2006), a Organização Mundial da Saúde
demonstra preocupação com o aumento de expectativa de vida, principalmente com
a dependência e incapacidade física, conseqüentes das doenças crônicodegenerativas comuns ao idoso.
A percepção da Organização Mundial de Saúde deve ser considerada, mas
há outro aspecto que não pode ser ignorado, que consiste na avaliação do contexto
ao qual o idoso está inserido. Nesse sentido, os estímulos aos quais o idoso está
exposto podem desempenhar o papel de protagonista, como heróis ou vilões. Nas
classificações de vilões, ocorrem as dependências e as incapacidades físicas.
Independentemente de heróis ou vilões as contingências podem “roubar a
cena” e, de coadjuvantes, passam a ter destaque nesse teatro da vida, mudando o
curso da história. O inesperado, como quedas, acidentes, entre outros, são
situações sobre as quais todo ser humano está sujeito e contra quem nada se pode
fazer.
Segundo KOPILLER E FREITAS (2006), em 2020 o número de idosos com
incapacidade moderada ou grave aumentará de 84% a 167%, portanto a
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implantação de programas de exercícios e de outras estratégias de prevenção
contribuirá para minimizar e prevenir incapacidades. A relevância desses dados está
na perspectiva de mudança no quadro estimado, no sentido de reverter esse índice
e proporcionar um envelhecimento saudável.
No tocante à atuação do fisioterapeuta, a problemática está no enfrentamento
dos paradigmas do envelhecimento, da velhice e da doença. Reabilitar um idoso não
é uma tarefa fácil, principalmente quando os profissionais e familiares envolvidos no
processo estão impregnados desses paradigmas, o que poderá comprometer a
recuperação do idoso.
O declínio biológico do idoso é um fato consumado. Compreender o
envelhecimento como uma etapa da vida significa aceitar naturalmente as
modificações decorrentes desse processo. Para isso, quanto maior a aceitação dos
envolvidos, não se excluindo o próprio idoso, essa nova fase virá livre de crenças
padronizadas.
Não se podem descartar os problemas físicos do idoso. No entanto, essa
visão limitada, em geral, reduz o velho a um corpo físico, a um dado orgânico,
enfatiza mais as perdas do que os ganhos, limita as possibilidades de adaptação e o
impede de enfrentar o envelhecimento na sua totalidade como um processo que é,
ao mesmo tempo, biológico, social, cultural e psíquico. Dessa forma, a atitude do
fisioterapeuta determina o relacionamento com o idoso, a escolha do tratamento e
também a prática diária no atendimento a pessoas idosas.
É imprescindível que o fisioterapeuta trate o idoso na sua singularidade,
independente de suas deficiências físicas ou cognitivas.
O contato com o idoso deve ser realizado com respeito e dignidade e, assim,
ser-lhe-á reservado o direito de participar das decisões ligadas ao seu tratamento.
O fisioterapeuta deve ser dotado de conhecimentos e de uma compreensão
complexa sobre a vida e dos valores humanos o que lhe dará elementos para
realizar uma abordagem culturalmente correta e clinicamente individualizada.
Nesse sentido O’SULLIVAN (1993, p. 4), afirma: “o terapeuta deve levar em
consideração uma série de fatores ao estruturar uma efetiva sessão terapêutica”.
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O fisioterapeuta deve atuar com uma margem de segurança e, para isso, é
necessária uma avaliação ampla, que forneça informações precisas e pertinentes as
alterações do processo ou ás doenças associadas. Deve-se ter em mente a relação
benefício/segurança que, se adotada corretamente, só trará bem estar ao idoso. Os
dados obtidos pela avaliação ampla vão permitir que o fisioterapeuta prescreva
assertivamente o tratamento e, em nenhum momento, subestime ou superestime a
capacidade do idoso.
Conforme O’SULLIVAN (1993), o local onde for realizado o tratamento deve
estar estruturado de forma que preserve a privacidade do idoso e tenha condições
de manter a atenção durante o atendimento. Devem ser valorizados todos os
cuidados relacionados à segurança. A conduta fisioterapêutica deve ser modificada
imediatamente ao se identificar alguma alteração no quadro do idoso, seja negativa
ou positiva e, com isso, adotar a conduta adequada de acordo com a nova situação.
COTT (1998) define a reabilitação como o aprendizado de técnicas de
adaptação e a recuperação de habilidades funcionais. A prática é considerada
fundamental para o aprendizado motor do idoso. A demonstração de um ato motor
pretendido facilita a compreensão de uma série de informações, ao passo que se o
comando é transmitido verbalmente, pode dificultar a execução do ato motor.
Outro ponto importante na reabilitação é aplicar diferentes exercícios, além de
utilizar diversos estímulos para preparar o idoso a enfrentar novas situações no seu
cotidiano.
O fisioterapeuta como todos os profissionais da área médica que lidam com
as fragilidades humanas tem que ter uma visão abrangente de toda a complexidade
que permeiam o funcionamento do corpo humano. Não é possível ter-se uma visão
completa de um tratamento fazendo-se um diagnóstico estanque. Não se pode tratar
apenas do joelho sem uma compreensão macro das complexidades que pontuam o
funcionamento do corpo humano. Faz-se necessário que o atendimento transcenda
as superficialidades pautadas em generalizações e preconceitos atribuídos as
impossibilidades da velhice. Não se pode deixar de considerar o fenômeno numa
visão biopsicossocial. Outro ponto importante é a falta de reconhecimento entre as
áreas restringindo a assistência não permitindo explorar a potencialidade do idoso. A
diferença entre as áreas são importantes, pois assim contribuem no atendimento
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global do idoso. O que não deveria acontecer é a soberania perversa representada
pelo não reconhecimento entre as áreas.

− Avaliação dos resultados do tratamento
O’SULLIVAN (1993) relata que: essa é a última etapa da reabilitação, deve
ser progressiva e envolve a contínua reavaliação do idoso e da eficácia do
tratamento. Deverão ser reavaliadas as capacidades do idoso de acordo com as
metas específicas propostas no plano terapêutico e se determinar qual o nível
atingido pelo idoso e se ele alcançou o nível esperado de competência para cada
habilidade. Devem-se avaliar os resultados, isto é, o idoso alcançou a meta proposta
ou não? A meta atingida é o resultado da intervenção terapêutica ou da melhora
natural? Nos dois casos, são determinadas novas metas em curto prazo e elegemse os procedimentos terapêuticos apropriados. Ao se atingirem as metas em longo
prazo ou se estão próximas de serem alcançadas, pode-se iniciar o planejamento e
objetivar a alta e os cuidados subseqüentes de acompanhamento. Caso a meta não
tenha sido atingida, o fisioterapeuta averigua o que aconteceu. A meta era real, ao
se considerar o conjunto de dados? O tratamento adotado era compatível com o
potencial do idoso, ou seja, o grau de dificuldade dos exercícios era fácil ou difícil
demais? O idoso estava suficientemente motivado?As incertezas do fisioterapeuta e
variáveis adversas foram detectadas? O fisioterapeuta deve considerar a
modificação do plano de tratamento sobre todos os resultados. As modificações são
avaliadas de acordo com seus efeitos sobre o plano terapêutico geral. Dessa
maneira, o plano de tratamento serve para mostrar o progresso do idoso e para
onde se encaminha. O sucesso do plano terapêutico depende da capacidade do
fisioterapeuta em tomar decisões clínicas e da cumplicidade e motivação do idoso.
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2. Metodologia
De acordo com CHAROUX (2006), a pesquisa qualitativa comparada à
pesquisa quantitativa é aplicada com visão mais focada na profundidade, enquanto a
quantitativa, na extensão. A pesquisa qualitativa não se apóia na extensão da
amostra ou número de sujeitos, mas na riqueza e nos detalhes deles extraídos.
Ainda com CHAROUX (2006), a pesquisa qualitativa procura entender não
apenas o fenômeno pesquisado, mas também o contexto ao qual o fenômeno está
inserido. O foco do trabalho qualitativo está em se descobrir o significado no que diz
respeito ao objeto estudado, pontos de vistas, percepções, abstrações, processos,
ou seja, qual a perspectiva dos participantes da situação estudada.
Conforme MINAYO (2000), as pesquisas qualitativamente orientadas contam
com vários instrumentos de coleta de dados, como a história de vida, os grupos
focais, a observação participante e a entrevista. Ainda com MINAYO (2000), a
entrevista agregada à observação participante nas pesquisas sociais constitui uma
das técnicas mais freqüentemente utilizadas e consagradas.
Conforme

CHAROUX

(2006),

a

entrevista

deve

ser

planejada

cuidadosamente e considerar uma eventual situação de insegurança, irritação, falta
de tempo, desconhecimento e dificuldade de memória do entrevistado diante das
questões propostas para responder.
CHAROUX (2006) aconselha informar ao entrevistado o objetivo da pesquisa,
por que e por quem está sendo aplicada. É importante ter cuidado quanto à
objetividade, quantidade e pertinência das perguntas.
CHAROUX (2006) afirma que a observação direta das reações dos sujeitos
entrevistados garante uma avaliação consistente relacionada à fidedignidade das
suas afirmações. Ao entrevistar os sujeitos, o investigador tem condições de
perceber claramente a receptividade, a segurança e o entendimento quanto ao que
está sendo perguntado, o que se torna mais difícil, quando se opta pelo questionário
para ser utilizado como instrumento de coleta de dados.
Segundo CHAROUX (2006, p. 45), “a entrevista é uma técnica de coleta de
dados flexível, permitindo esclarecimentos e adaptações durante sua realização. Em
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geral, é realizada face a face ou por telefone. Pode ser estruturada ou não
estruturada”.
De acordo com CHAROUX (2006), a entrevista não estruturada é aquela que
não obedece a uma ordem preestabelecida durante sua aplicação, os entrevistados
discorrem livremente sobre o tema e podem ser incentivados pelo entrevistador a
complementar sua exposição. A melhor forma de registrar as respostas em uma
entrevista não estruturada é gravá-las por meio eletrônico.
Para CHAROUX (2006), a entrevista estruturada é aquela que segue um
roteiro

ou

formulário

(normalmente

questões

abertas)

preestabelecido.

O

entrevistador deve estar presente durante a realização, ter o objetivo de coletar
informações de todos os sujeitos do mesmo modo para posterior tabulação e
comparar as respostas dadas.
O entrevistador trabalha, portanto, com um enredo predefinido e do qual ele
não pode fugir.
Segundo CHAROUX (2006, p. 45), “entrevista semi-estruturada é aquela em
que o entrevistador se apóia apenas em um roteiro”.
Para CHAROUX (2006), a entrevista semi-estruturada é utilizada com um
esquema básico que permite adaptações ou improvisações necessárias no
momento em que é realizada. O registro das entrevistas semi-estruturadas também
pode ser feito através de gravação eletrônica, o que garante a fidedignidade das
respostas, quando da sua transcrição. Em alguns casos, o entrevistado pode
responder às questões por escrito.
O fato de se considerar o problema de investigação e seus objetivos sugeriume utilizar neste trabalho a metodologia qualitativa, por esta permitir uma melhor
exploração dos desejos e das aspirações dos sujeitos investigados. Além disso, tal
abordagem é a que mais contribui para o pesquisador vislumbrar os significados
atribuídos pelos sujeitos ao problema da pesquisa.
Antes do início das entrevistas, foi apresentado um termo de consentimento
aceito pelos sujeitos da pesquisa.com explicações mais gerais sobre ela e foi
utilizado um gravador de voz digital.
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A entrevista foi agendada previamente e baseou-se em um roteiro com
perguntas abertas para serem interpretadas pelos sujeitos idosos. O roteiro
contempla um número pequeno de questões. As questões abertas permitiram que
os sujeitos se sentissem mais à vontade para falarem, exporem seus pontos de vista
e discorrerem livremente sobre o tema sem constrangimentos.
A partir do momento em que os sujeitos entrevistados concordaram em
participar da pesquisa, foram registrados alguns dados mais gerais de identificação:
nome (não identificado, utilizadas somente as iniciais), idade, sexo, profissão e
atividade atual.
Antes do início propriamente dito da entrevista, houve o que se denomina de
“fase de aquecimento”, que consiste em se descontrair o entrevistado com
perguntas gerais sobre sua vida, seu dia-a-dia, de quais atividades que gosta de
fazer e outras.
A seguir, os temas referentes à investigação foram, gradativamente,
introduzidos.
As questões presentes no roteiro das entrevistas são as seguintes:
1) O que o senhor pensa sobre a velhice?
2) O senhor se considera velho? Sim ou não e por quê?
3) O que o levou a buscar o atendimento fisioterapêutico?
4) Qual o significado da fisioterapia para o senhor?
5) Por qual motivo, o senhor deixaria de fazer fisioterapia?
6) O senhor é feliz? Sim ou não e por quê?
O tempo médio para realização de cada entrevista foi seis minutos.
A presente pesquisa foi desenvolvida com (5) cinco idosos, dos quais dois
são homens e três são mulheres. Todos os entrevistados são idosos com idade
acima de 75 anos e estão sob meu acompanhamento fisioterapêutico.
Com o objetivo de um entendimento mais claro, contarei um pouco da vida de
cada um dos entrevistados.
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O Sr. J. B. está sob meus cuidados há (6) anos, portanto estava com 85 anos
e me foi encaminhado por uma médica geriátrica para reabilitação da marcha, pois
ele não conseguia andar.
Diagnóstico clínico:
− Síndrome Parkinsoniana
− Diabete tipo II
− Insuficiência Cardíaca
− Hipertensão Arterial
− Depressão
− Neuropatia diabética
O Sr. J. B, 92 anos, é viúvo, mora em apartamento com uma senhora
contratada

para

cuidar

da

casa,

da

alimentação,

da

administração

dos

medicamentos e de seu vestuário.
A referida senhora não tem nenhum conhecimento sobre cuidados com
velhos, ou seja, não é uma cuidadora profissional, o que gera muitas vezes conflitos
no ambiente do Sr. J. B.

O Sr. W.B, 81 anos, é casado há 50 anos, mora em apartamento e ainda tem
uma atividade profissional, pois trabalha em sua fábrica, o que configura sua
independência funcional.
Ele está sob meus cuidados faz cinco anos e me foi encaminhado por um
médico de Pronto-Socorro em razão de uma pneumonia.
Diagnóstico clínico:
− Diabete tipo II
− Neuropatia diabética
− Insuficiência cardíaca
− Hipertensão arterial
A Sra. A. M, 92 anos, é viúva, mora em apartamento com o filho, a nora e a
neta e conta, durante o dia, com uma cuidadora formal que a auxilia nas atividades
de vida diária e instrumentais.
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Seu encaminhamento foi em decorrência de um déficit cognitivo leve (perda
de memória recente).
Diagnóstico clínico:
− Déficit cognitivo leve
A Sra. H. K, 80 anos, é viúva, mora em apartamento com um filho solteiro, é
independente e com vida social ativa.
Seu encaminhamento deu-se em razão de uma cérvicobraquialgia.
Diagnóstico clínico:
− Insuficiência cardíaca
− Bronquite crônica
− Tabagismo
− Hipertensão arterial
A Sra. I. R, 84 anos, é viúva há um ano, independente, mora em casa térrea e
conta com uma empregada doméstica que a auxilia na administração dos
medicamentos e nos afazeres domésticos. Há um motorista à sua disposição. Seu
filho solteiro participa do seu cotidiano. Tem uma filha casada que mora em outra
cidade, no entanto, visita a mãe com freqüência.
Foi-me encaminhada por uma médica geriátrica para reabilitação de marcha
decorrente de uma síndrome parkinsoniana.
Diagnóstico clínico:
− Depressão
− Síndrome parkinsoniana
− Hipertensão arterial
− Insuficiência cardíaca
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2. A entrevista: sua transcrição
Nome: J. B.
Idade: 92
Sexo: Masculino
Profissão: Empresário
Atividade atual: Administrador de Condomínio
1) O que o senhor pensa sobre a velhice?
J. B.: O pior de tudo, o pior de tudo, quando a gente está velho, não tem voz,
nem ação, nem movimento, não tem nada, é uma pessoa morta antes de ir para
o túmulo, já é morta, velho, quando fica velho, eu tenho espelho todos os dias na
televisão, a gente vê tanta coisa, tanto velho, tanta velha e a sofrer tanto, ainda
mais do que eu, muito mais do que eu.
Marina: É exatamente o que o senhor pensa sobre a velhice? É isso aí?
J. B.: Sobre a velhice? A velhice é a coisa mais triste do homem. Não tem coisa
mais triste do que a velhice.
2) O senhor se considera velho? Sim ou Não e por quê?
J. B.: Hum, não, considero de idade, de idade, de idade fora do normal, em
comparação com outras pessoas de minha idade que já morreram antes e eu
ainda estou vivo.
Marina: Reforço a pergunta: O senhor se considera velho?
J. B.: Não, não me considero velho, considero-me acabado, chegando ao fim da
vida, porque temos que passar por ela, outros já passaram mais novos do que
eu, já passaram por ela, e outros estão para passar, e outros estão melhores do
que eu, outros estão piores ainda do que eu.
3) O que o levou a buscar o atendimento fisioterapêutico?
J. B.: Por ouvir o resultado dessa arte, dessa profissão, faz bem, a coisa que a
gente tem que... movimentos, de andar e evitar de ficar sentado numa cadeira,
deitado numa cadeira de rodas e pra isso é que serve a terapia e pra
desenvolver um pouco mais, pra poder andar, pra poder falar, pra poder viver em
paz, até o fim da vida é pra isso que serve a terapia.
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4) Qual o significado da fisioterapia para o senhor?
J. B.: sinto tudo que é bom, não me tira a dor se tiver a dor, não me tira a dor,
mas pelo menos me tira a dor da consciência, me deixa feliz, porque estou
acompanhado por alguém que me entende e que sabe do que eu sofro.
5) Por qual motivo o senhor deixaria de fazer fisioterapia?
J. B.: Se não acreditasse nesse mesmo serviço, deixaria de fazer. Se não
acreditasse profundamente no assunto, quer faça bem, quer faça mal, eu
acredito e fico convencido de muitas coisas, pode ser que sejam verdades, pode
ser que sejam mentiras, pode ser que façam bem, pode ser que façam mal, mas
eu acredito nelas, acredito na terapia, porque se ela existe e se é usada pelo, por
toda gente, é porque faz bem, é porque tem algum resultado porque, se fizesse
mal, ninguém faria isso.
Marina: Mas, o senhor sente o resultado?
J. B.: Eu sinto o resultado, sinto-me satisfeito, embora que eu penso às vezes
que não melhorou disso ou daquilo ou daquilo outro, mas não desacredito,
continuo acreditando porque, senão, pra que existiam os profissionais, pra quê?
6) O senhor é feliz? Sim ou Não e por quê?
J. B.: Sou feliz, fui sempre feliz, muito feliz, desde que eu nasci, fui sempre feliz,
só agora ultimamente, nesses últimos anos é que fiquei infeliz por causa de
certas coisas que não posso explicar. O que... que acontece na vida da gente, do
resto sempre fui feliz e continuo sendo feliz, continuo sendo feliz em certo ponto.
Marina: Por quê?
J. B.: Porque estou bem acompanhado, bem instruído, num, num, num, num vou
na conversa de quem não entende nada, acredito nas pessoas que são
profissionais e que sabem o que estão explicando pro cliente, pro doente. Agora
aquelas que não entendem nada, eu não acredito, nem homem, nem mulher,
nem essa coisa, que vem, coisa e tal que é isso, que é aquilo, que faz bem, faz
isso, faz aquilo não, não, não acredito, acredito na verdade naquilo que se passa
comigo e nas pessoas que me entendem, aquelas que não acredito e não confio,
não falo assim, deixo cada qual tem a boca, tem a boca que quer pra falar o que
quiser, agora se entendem ou não entendem, não me interessa, só sei que
muitas vezes, muitas pessoas começam a dar conselhos, um atrás de outro e
isso e aquilo e não entendem nada daquilo, não tem consciência daquilo que
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estão dizendo. Pronto é só isso. É isso que eu penso, é isso que eu vejo no meu
íntimo, e acredito naquilo que tenho que acreditar, naquilo que não tenho, que...
num... que eu vejo na minha mente, na minha mente que não é, também não
acredito.
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Nome: W. B.
Idade: 81
Sexo: Masculino
Profissão: Empresário
Atividade atual: Empresário
1) O que o senhor pensa sobre a velhice?
W. B.: Bom... sobre a velhice penso que o corpo que é velho, mas mentalmente
não me sinto velho.
Marina: O que é a velhice para o senhor?
W. B.: Bom... a velhice pra mim?
Marina: Como o senhor enxerga a velhice?
W. B.: Muito ruim.
Marina: Muito ruim, por quê?
W. B.: porque a pessoa velha não tem força, não tem força ela é discriminada.
Marina: E o que mais?
W. B.: E eu acho que o velho depende dos outros, então eu me sentiria é, como
se fala, é humilhado, dependendo dos outros.
Marina: Então, para o senhor significa que a pessoa quando é velha é ruim?
W. B.: É ruim.
Marina: Porque fica dependente?
W. B.: É fraco...tudo, na memória, corpo principalmente.
2) O senhor se considera velho? Sim ou Não e por quê?
W. B.: Não, mentalmente não.
Marina: Por que o senhor não se considera velho?
W. B.: Sorrindo, disse: porque minha memória ainda quer evoluir, fazer... pra
frente. Por isso que não me sinto velho. Muitas vezes me sinto cansado, mas a
mente não.
3) O que o levou a buscar o atendimento fisioterapêutico?
W. B.: Por não ficar encruado.
Marina: O que é encruado?
W. B.: Sorrindo, respondeu: duro, com os nervos duro, tudo duro
4) Qual o significado da fisioterapia para o senhor?
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W. B.: Pra mim tem um significado muito importante, porque eu to fazendo
exercício que eu preciso.
Marina: E o que resulta?
W. B.: Resulta, resulta, resulta que pra andar, dirigir é melhor.
5) Por qual motivo o senhor deixaria de fazer fisioterapia?
W. B.: Sorrindo, disse: nem sei te responder isso aí, eu deixaria de fazer? Num
motivo, muito, muito especial, que num poderia nem me mexer para fazer
exercício.
6) O senhor é feliz? Sim ou Não e por quê?
W. B.: Eu sou, porque eu ainda tenho vida.
Marina: O que significa ter vida?
W. B.: Ter vida é ser liberal, trabalhar, andar, dirigir, conversar, brincar, riu e
disse: isso é VIDA, é VIDA.
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Nome: A. M.
Idade: 92
Sexo: Feminino
Profissão: Educadora Físico e Artista Plástica
Atividade atual: Aposentada
1) O que a senhora pensa sobre a velhice?
A. M.: A velhice? Que você tem que ter força, para poder andar, comer comida,
às vezes a velhice é dura, não deixa você nem alcançar a comida que você tem
que comer. Nem a força para andar, né? Tem que ter saúde, muuuuita força de
vontade, muita. Uma força que você vai perdendo com o tempo né? Vai ficando
velha já não tem mais força, nem para andar, até pra falar o que você quer
comer.
Marina: É isso que a senhora pensa sobre a velhice?
A. M.: Que eu vejo. Eu não penso. Eu vejo.
Marina: A senhora não pensa? A senhora vê isso na velhice?
A. M.: É. Quer dizer, a velhice pra mim é uma força que você tem que ter para
poder andar, comer, força pra viver.
2) A senhora se considera velha? Sim ou Não e por quê?
A. M.: ah! já! Ah! é preciso saber avaliar a força que eu tenho, não querer ter
força de mocinha, de criança, já tive essa força, agora eu tive que sair e dar lugar
pra outro.
Marina: a senhora se sente velha?
A. M.: Pouco
Marina: A senhora se considera velha?
A. M.: Mas, se eu sinto eu tenho que considerar que eu já não tenho mais
força,né?
Marina: Por que a senhora se considera...
A. M.: Porque eu já lutei bastante, já consegui um lugar que eu possa descansar
um pouco.
Marina: por que a senhora se considera velha, a que a senhora atribui, ah! eu
sou velha porque...
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A. M.: Porque eu não tenho força mais pra andar. Quando andava sem fazer
força, agora eu tenho que fazer força, é, mas, assim mesmo, eu posso querer
ser feliz, não acha?
Marina: Acho.
A. M.: Ver que tudo que eu fiz foi um trabalho honesto, bom, nunca quis tirar a
força de outro, minha mãe ensinou, ela lutou muito também, muito.
3) O que a levou a buscar o atendimento fisioterapêutico?
A. M.: É querer continuar viver, né?
Marina: Esse foi o motivo?
A. M.: Huhum...
4) Qual o significado da fisioterapia para a senhora?
A. M.: É querer provar que eu tenho uma força ainda, pouco de força pra poder
vencer. E tendo essa força eu aprecio o que eu como, porque posso andar, viver
um pouquinho de força pra poder viver.
Marina: Ta. Os exercícios que a gente faz, os movimentos que a gente faz, qual
o significado que têm para a senhora?
A. M.: É que me dão força, né? Que eu ainda possa ter força, o pouquinho que
seja, já vale muito.
5) Por qual motivo a senhora deixaria de fazer fisioterapia?
A. M.: Só a hora que não puder ter força mais. Nem força nem pra querer vencer,
esse é o motivo principal, é que quando eu não quiser mais é sinal que já não
presta pra mais nada.
6) A senhora é feliz? Sim ou Não e por quê?
A. M.: Sou. Porque ainda continuo tendo força pra viver, ver essa felicidade, né?
Pior é quando você luta, luta, luta e nunca chega a descansar.Aí é duro, né ? Aí
você vai querer até roubar, mas não vai roubar. Você não vai ter força pra roubar.
Marina: a senhora é feliz?
A. M.: Sou dentro das minhas posses, possibilidades. Eu tenho que me
considerar feliz ainda, num quero chorar, eu acho horrível agüentar uma velha
chorona. Não quero ser essa velha não.
Marina: Não quer ser essa velha chorona?
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A. M.: Não, devo apreciar o pouco da força, pouco , pouquinho que me dá
alegria ainda. Você sabe que a pior coisa é ter que agüentar uma velha chorona,
né? Eu não quero ser esse peso para os meus filhos, não tirar a vontade de eles
viverem e eles têm direito de poder lutar, ser feliz. Eles num pediram para nascer.
Agora eu é que tenho que ter força, muito amor ainda pra poder vencer, eu sou
velha, mas ainda tenho força, né?
Marina: Tá bom, obrigada
A. M.: Eu é que agradeço sua paciência de querer escutar uma velha falar.

81

Nome: I. R.
Idade: 84
Sexo: Feminino
Profissão: Professora
Atividade atual: Aposentada
1) O que a senhora pensa sobre a velhice?
Irene: Ah!, nãã, não é boa, não é muito eeé, e dá uma risadinha. Infelizmente,
pen, pen, penso que vai passar, mas que num, é triste dá outra risadinha. É, mas
não tenho, não consigo nem falar.
2) A senhora se considera velha? Sim ou não e por quê?
Irene: Há... há pouco tempo não me considerava velha, nun, nunca, sen, eé,
ultimamente sinto, é a velhice chegou, dá uma risadinha.
Marina: A velhice chegou?
Irene: Chegou. É nunca pensei que fosse assim, mas deve ser.
Marina: Hã?
Irene: Porque não tem outro jeito, né?
Marina: Não tem?
Irene: Outro jeito
Marina: Não tem outro jeito?
Irene: É, não.
Marina: A senhora falou pra mim que não esperava a velhice.
Irene: Não.
Marina: E. Mas ela chegou.
Irene: De repente.
Marina: De repente.
Irene: É.
Marina: E por que a senhora diz que ela chegou, baseada em quê?
Irene: É, não sei dizer, é coisas que não sentia antes. Agora eu sinto.
Marina: E o que a senhora sente agora?
Irene: É fra, fra, fraqueza, e... chegou brav...
Marina: Chegou o quê?
Irene: Brava.
Marina: A velhice chegou brava?
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Irene: É brava de repente. Força, força total, nunca que sentia, nunca.
Marina: Mas, assim como que é... é como é. A senhora fala assim: A velhice
chegou de repente.
Irene: É.
Marina: Mas, o que a senhora sente que a senhora deposita na velhice? O que a
senhora sente?
Irene: É, é o que eu sinto? Não sei dizer, nunca pensei que fosse ficar velha,
nunca , nunca é sem... sem... é sempre fui muito disposta, muito agora in... in...
indisposição total.
Marina: E a saúde?
Irene: Ah!, Também num ta boa, não, não, não boa. Vai, fui fazer aquele exame
que bate, bateção.
Marina: Exame?
Irene: É.
Marina: Qual?
Irene: É que bota, bota você no tubo.
Marina: A ressonância?
Irene: É.
Marina: Quem vai fazer?
Irene: Fiz.
Marina: Ah! A senhora fez?
Irene: Fiz sábado.
Marina: Sofreu?
Irene: Não sofrer...
Marina: Apresenta dificuldade para articular a palavra novamente
3) O que a levou a buscar o atendimento fisioterapêutico?
Irene: Num sei, foram meus filhos, não sei dizer.
Marina: Não sabe dizer.
Irene: Não sei.
Marina: Não sabe dizer o que levou a senhora a fazer esse tratamento aqui
comigo. A senhora não sabe o porquê disso?
Irene: Não, eu precisava, necessário, necessário. Nunca senti o que sinto agora.
Marina: E buscou esse tipo de atendimento comigo por quê?
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Irene: Porque você é a pessoa indicada e deu uma risadinha. É isso. Esse
exame que fiz sábado, horrível...
Marina: A ressonância magnética?
Irene: Horrível, horrível, nem saiu o resultado, amanhã ou depois.
4) Qual o significado da fisioterapia para a senhora?
Irene: Para um pouco melhor, melhor, melhorar.
Marina: Melhorar o quê?
Irene: Tudo é necessário. É...
5) Por qual motivo a senhora deixaria de fazer fisioterapia?
Irene: Agora?
Marina: É...O que faria a senhora parar de fazer os movimentos? Qual o motivo
que a senhora falaria: não vou mais fazer movimentos? A senhora tem algum
motivo?
Irene: Não, não, não são, não sei dizer.
Marina: Por qual motivo a senhora pararia de fazer esses exercícios?
Irene: Desilusão completa. e deu uma risadinha
Marina: Desilusão completa?
Irene: É, é.
Marina: Desilusão completa faria a senhora parar?
Irene: É.
Marina: Que tipo de desilusão?
Irene: Ah!, num sei, desilu... acho que não adiantar.
Marina: Não, tudo bem. Ta com um pouquinho de dificuldade para falar.
Irene: Muito.
Marina: Mas, assim...fala é... com calma que a senhora consegue é...
Irene: É.
Marina: Por qual motivo que a senhora deixaria de fazer os exercícios? A
senhora começou a responder agora, qual motivo que a senhora deixaria de
fazer?
Irene: É...é...desi... desi...desilusão. Achar que não adianta mais.
Marina: Entendi...entendi...
Irene: Entendeu?
Marina: Entendi. Se achasse que os exercícios não adiantassem mais.
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Irene: É, é, é.
Marina: Aí não adianta. Então vamos parar.
Irene: É, é, é.
Marina: Esse seria o motivo, né?
Irene: É, é.
Marina: Se fosse parar, só se não visse resultado?
Irene: É, é, é.
Marina: É isso?
Irene: É. é.
Marina: Tá bom.
Irene: Completa pra mim.
Marina: Como?
Irene: Perder... é...a esperança completa.
Marina: A esperança completa?
Irene: É.
Marina: Ta bom.
6) A senhora é feliz? Sim ou não e por quê?
Irene: Sou.
Marina: Por quê?
Irene: Tenho os filhos, a família ainda chora...meus filhos fazem tudo por mim
merecida.
Marina: A senhora merece, risos.
Irene: Mereço, também faz, fiz, trabalhei muito lutei para chegar onde estou,
para deixar os filhos bem, eles são me tratam...
Marina: E...que incomoda a senhora mais assim na vida?
Irene: Ah!, é não poder fazer mais nada, me sinto inútil, sempre fiz muito,
trabalhadeira, ah! não imagina, eu com meu marido nós nos completávamos,
agora não sirvo mais nada, nada esse problema de falar também é horrível.
Marina: É. Isso é da medicação.
Irene: Mas, até quando? Até quando?
Marina: Tenha um pouquinho de paciência que a gente vai conversar com a sua
médica. Ela pediu que aguardasse uma semana, duas, três, pra ver a tolerância
ao medicamento, ta?
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Irene: Terrível, terrível...
Marina: Então a senhora é feliz?
Irene: Sou, sou pelos filhos, eu tenho que agradecer a Deus tudo que tenho, com
luta, fiz isso tudo, lutei, lutei chegar aonde quis, lutei muito, muito, meu marido
filho de pais ricos, sabe como é português né?, Nossa senhora, não precisava
lutar não, tanto, não precisava, mas lutei até o fim. É mas recebi a recompensa,
tive tudo que queria, tudo, viajei, luxo, é luxo, tudo que eu tinha era de luxo,
roupa, sapato, viagem, tudo, tudo é a recompensa, agradeço, agradeço, muito.
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Nome: H. K.
Idade: 80
Sexo: Feminino
Profissão: Do lar
Atividade atual: Aposentada
1) O que a senhora pensa sobre a velhice?
H. K.: Não queixo contra a velhice, que acho faz tudo que eu quero, única coisa
tem medo do morte. Na velhice. Quero... única coisa eu não quero ficar doente,
fora disso to muito feliz com minha idade.
Marina: Mas, assim... o que a senhora pensa sobre a velhice?
H. K.: Não quero nada da minha velhice, eu faz tudo igual a antes.
Marina: Faz tudo igual a antes?
H. K.: Penso melhor, não fico brava, tem mais, entendo mais meu filho, única
coisa tem medo de sofrer. Na velhice.
Marina: O que é sofrer na velhice para a senhora?
H. K.: De ficar doente. É... perder que eu tem. Ficar dependente a outros eu não
quer ser dependente. É isso.
2) A senhora se considera velha? Sim ou Não e por quê?
H. K.: Não. Eu tenho que me lembrar que idade eu tenho.
Marina: Por que a senhora não se considera velha?
H. K.: Porque sempre pensa em juventude, gosta de ficar com jovem, não gosta
de ficar perto de velhas. É isso.
Marina: Então a senhora não se considera velha?
H. K.: Não. Até me lembro, que isto, é verdade, que tem desta idade, tem que
agir com esta idade, mas não, não, não sinto minha idade.
Marina: A senhora tem que se lembrar para agir de acordo com a idade?
H. K.: É vezes eu fala ah! não, eu tenho tantos anos, não pode fazer isso, nem
de roupa, nem de coisas.
Marina: Mas, não sente a idade?
H. K.: Não.
3) O que a levou a buscar o atendimento fisioterapêutico?
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H. K.: Foi minha filha que falou, eu to muito sem movimento, tem que andar, tem
que fazer exercício, eu faço só yoga. Por isso.
Marina: Fazia só yoga?
H. K.: Não andava.
4) Qual o significado da fisioterapia para a senhora?
H. K.: Eu to vendo que to ficando mais forte, minha pé mais segura, to gostando,
só que tá muito caro.
Marina: Mas, o significado mesmo da fisioterapia, o significado para a sua vida?
H. K.: Eu to achando ta fazendo muito bem para mim, muito bem, eu to mais
forte, mais segura em andar.
5) Por qual motivo a senhora deixaria de fazer fisioterapia?
H. K.: A dinheiro. É verdade.
Marina: O dinheiro. Em que nível a senhora coloca o dinheiro para deixar de
fazer a fisioterapia?
H. K.: Não, porque, não, dinheiro não falta, mas eu não quero ser muito
apertada, vida tá ficando mais cara, é só. Não é porque, posso, mas não posso
abusar muito.
6) A senhora é feliz? Sim ou Não e por quê?
H. K.: Sou, graças a Deus.
Marina: Por quê?
H. K.: Porque acho tenho tudo, tem saúde, tem filho que me ama, netos que me
ama, to bem. To bem com a vida. Graças a Deus. Foi tudo verdade.
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2. Os sujeitos idosos: As entrevistas e sua análise
A partir da leitura e análise das entrevistas realizadas com os sujeitos idosos,
algumas categorias foram levantadas e é sobre elas que as interpretações foram
desenvolvidas.
A primeira categoria apontada nas entrevistas diz respeito ao que os idosos
pensam sobre a velhice.

Os cinco (5) sujeitos entrevistados apontam a velhice como:
Homem W.B – 81 – “uma coisa muito ruim, porque a pessoa velha não tem
força, ela é fraca principalmente na memória, no corpo”.
Homem J.B – 92 – “o pior de tudo, o pior de tudo, é que quando a gente está
velho, não tem voz, nem ação, nem movimento, não tem nada. É uma pessoa
morta antes mesmo de ir para o túmulo. A velhice é a coisa mais triste do
homem. Não tem coisa mais triste do que a velhice”.
Mulher H.K – 80 “não me queixo contra a velhice, pois faço tudo o que eu
quero. O único medo que tenho é da morte na velhice. Não quero ficar
doente. Fora isso estou muito feliz com a minha idade”.
Mulher I.R – 84 “Ah, não, não é boa. Infelizmente. Penso que vai passar, mas
não. É triste”.
Mulher A.M – 92 “a velhice? Que você tem que ter força, para poder andar,
comer comida, às vezes a velhice é dura, não deixa você nem alcançar a
comida que você tem que comer. Tem que ter saúde, muita força de vontade,
muita. Uma força que você vai perdendo com o tempo né? Vai ficando velha
já não tem mais força, nem para andar, até pra falar o que você quer comer”.

Interpretação: Para todos os sujeitos entrevistados, a velhice representa uma
coisa relativamente ruim na medida em que ela é imediatamente relacionada ao
declínio físico. Outro ponto destacado é a íntima relação entre velhice e doença que
impede a autonomia e chama a atenção para a dependência de um cuidador,
familiar ou não.
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A perda da autonomia aparece no momento em que o Sr. J. B diz: “é que
quando a gente está velho não tem voz, nem ação, nem movimento, não tem nada”.
CÍCERO (2001) reflete: As lamentações dos idosos a respeito da velhice
estão vinculadas ao caráter de cada um e não propriamente à velhice.
A perda da autonomia aparece também no relato da Sra. Alcy, quando ela diz:
“vai ficando velha já não tem mais força, nem para andar, até pra falar o que você
quer comer”.
CÍCERO (2001) argumenta que a força, a agilidade física e a rapidez tornamse qualidades insignificantes, se comparadas a outras, próprias da velhice, como a
sabedoria, a clarividência e o discernimento.
Nessa questão, uma única entrevistada relatou ter medo da morte na velhice,
uma vez que, para ela, a morte neste estágio da vida associa-se a doenças
degenerativas, que compreendem longo tempo acamada, dependência total dos
outros e uma vida meramente vegetativa.
A segunda questão interpretada objetiva extrair do idoso sobre sua postura
em se considerar ou não velho.
Homem W.B– 81 – “não, mentalmente não. Porque minha memória ainda
quer evoluir, fazer... pra frente. Por isso que não me sinto velho. Muitas vezes
me sinto cansado, mas a mente não”.
Homem J.B – 92 “hum, não, considero de idade, de idade, de idade fora do
normal, em comparação com outras pessoas de minha idade que já morreram
antes e eu ainda estou vivo. Não, não me considero velho, considero-me
acabado, chegando ao fim da vida, porque temos que passar por ela, outros
já passaram mais novos do que eu, já passaram por ela, e outros estão para
passar, e outros estão melhores do que eu, outros estão piores ainda do que
eu”.
Mulher H.K – 80 “não. Eu tenho que me lembrar que idade eu tenho. Porque
sempre pensa em juventude, gosta de ficar com jovem, não gosta de ficar
perto de velhas. É isso. Até me lembro, que isto, é verdade, que tem desta
idade, tem que agir com esta idade, mas não, não, não sinto minha idade. É
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vezes eu fala ah! Não, eu tenho tantos anos, não pode fazer isso, nem roupa,
nem de coisas”.
Mulher I.R– 84 “há...hà pouco tempo não me considerava velha, nun, nunca,
sem, e é, ultimamente sinto, é a velhice chegou. Chegou. É nunca pensei que
fosse assim, mas deve ser. Porque não tem outro jeito, né? É. Mas ela
chegou. De repente. Sinto a fraqueza, chegou brava. É brava. Força, força
total, nunca sentia, nunca. Nunca pensei que fosse ficar velha, nunca, nunca
é sempre fui muito disposta, muito agora indisposição total”.
Mulher A.M– 92 “ah! Já! É preciso saber avaliar a força que eu tenho, não
querer ter força de mocinha, de criança, já tive essa força, agora eu tive que
sair e dar lugar pra outro. Mas, se eu sinto eu tenho que considerar que eu já
não tenho mais força, né? Porque eu já lutei bastante, já consegui um lugar
que eu possa descansar um pouco. Porque eu não tenho mais força pra
andar. Quando andava sem fazer força, agora eu tenho que fazer força, é,
mas, assim mesmo, posso querer ser feliz, não acha? Ver que eu fiz foi um
trabalho honesto, bom, nunca quis tirar a força de outro, minha mãe me
ensinou, ela lutou muito também, muito”.
Interpretação:
Nessa categoria, sobre considerar-se velho ou não, aparece novamente a
referência ao declínio físico nos velhos em geral. Outros dois dos entrevistados
dizem que, na mente, não se sentem velhos, que precisam se lembrar da idade que
têm e que a mente quer evoluir. Surge aí a dissociação entre a idade do corpo e da
mente. Outro entrevistado reivindica o direito de ser feliz, apesar dos efeitos
negativos da velhice.
Nesse sentido CÍCERO (2001) refletiu: o conhecimento e a prática das
virtudes constituem as melhores armas para a velhice e, se cultivados em qualquer
idade, propiciarão um confortável término de existência.
Outro entrevistado nega a velhice e só a admite pelo fato de ter idade
avançada e, por outro lado, diz se sentir acabado, estar no fim da vida e define que
todos têm que passar pela vida.
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Importa ressaltar que na entrevista do Sr: J.B - 92, um dado novo surge e
torna sua entrevista uma reflexão mais profunda sobre finitude (morte) o sentido da
vida.
Nesse sentido, as reflexões de TÓTORA (2007) complementam a percepção
do entrevistado acima colocado, quando a autora afirma: “colocar a morte em pauta
é deixar-se atravessar pela vida, pois tudo que vive, morre”.
Ainda, com o Sr: J.B evidencia-se que a vida vai se esgotando à medida que
vivemos. Essa última reflexão ocorre pela comparação feita pelo entrevistado que
leva em conta amigos e conhecidos mais novos que já morreram.
Nesse sentido, CÍCERO (2001) contesta veementemente que a morte seja
privilégio da velhice e cita que os jovens estão mais expostos a ela. Ele perdeu um
filho e, nessa circunstância, deu-se conta de que a morte está presente em qualquer
idade. Ele vai mais longe e aconselha que todos devem se contentar com o tempo
que lhes foi dado e nada mais. Ele defende a boa morte, que significa chegar à
velhice com lucidez e inteligência e critica quem a rejeita.
Para CÍCERO (2001), o essencial na vida é o que se viveu até o dia da morte,
são as experiências adquiridas, são as alegrias vividas.
O parâmetro anos de idade fica relativizado, justificado pela sua experiência
de vida o que o faz pensar sobre a morte ocorrendo em faixas etárias que não da
velhice.
A terceira questão proposta aos entrevistados refere-se ao atendimento
fisioterapêutico relacionado à procura deste serviço. Qual seu significado. Quais os
motivos apresentados que descartariam o atendimento fisioterapêutico.
Especificamente as questões propostas foram:
1- O que o (a) levou a buscar o atendimento fisioterapêutico?
2- Qual o significado da fisioterapia para o senhor (a)?
3- Por qual motivo a senhora deixaria de fazer fisioterapia?

Homem W.B – 81 Por não ficar encruado. Duro, como os nervos duros, tudo
duro. Pra mim tem um significado muito importante, porque eu to fazendo
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exercício que eu preciso. Resulta, resulta, resulta que pra andar, dirigir é
melhor. Nem sei te responder isso aí, eu deixaria de fazer? Num motivo,
muito, muito especial, que num poderia nem me mexer para fazer exercício.
Homem J.B– 92 Por ouvir o resultado dessa arte, dessa profissão, faz bem, a
coisa que a gente tem que...movimentos, de andar e evitar de ficar sentado
numa cadeira, deitado numa cadeira de rodas e pra isso é que serve a terapia
e pra desenvolver um pouco mais, pra poder andar, pra poder falar, pra poder
viver em paz, até o fim da vida é pra isso que serve a terapia. Sinto tudo que é
bom, me deixa feliz, porque estou acompanhado por alguém que me entende
e que sabe do que eu sofro. Se não acreditasse nesse mesmo serviço,
deixaria de fazer. Se não acreditasse profundamente no assunto, quer faça
bem, quer faça mal, eu acredito e fico convencido de muitas coisas, pode ser
que sejam verdades, pode ser que sejam mentiras, pode ser que façam bem,
pode ser que façam mal, mas eu acredito nelas, acredito na terapia, porque
se ela existe e se é usada pelo, por toda gente, é porque faz bem, é porque
tem algum resultado porque, se fizesse mal, ninguém faria isso. Eu sinto o
resultado, sinto-me satisfeito, embora que eu penso às vezes que não
melhorou disso ou daquilo outro, mas não desacredito, continuo acreditando
porque, senão, pra que existiam os profissionais, pra quê?
Mulher H.K– 80 Foi minha filha que falou, eu to muito sem movimento, tem
que andar, tem que fazer exercício, eu faço só yoga. Por isso. Não andava.
Eu to vendo que to ficando mais forte, minha pé mais segura, to gostando, só
que ta muito caro. Eu to achando ta fazendo muito bem para mim, muito bem,
eu to mais forte, mais segura em andar. Pararia pelo dinheiro, é verdade, não
porque, não , dinheiro falta, mas eu não quero ser muito apertada, vida ta
ficando mais cara, é só. Não é porque...posso, mas não, não posso abusar
muito.
Mulher I.R – 84 Num sei, foram meus filhos, não sei dizer. Para um pouco
melhor, melhor, melhorar. Tudo é necessário. Pararia por desilusão completa,
achar que não adianta mais por perder completamente a esperança.
Mulher A.M – 92 É querer continuar viver, né? É querer provar que eu tenho
força ainda, pouco de força pra poder vencer. E tendo essa força eu aprecio o
que eu como, porque posso andar, viver, um pouquinho de força pra poder
viver. É que me dão força, né? Que eu ainda posso ter força, o pouquinho que
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seja, já vale muito. Paro a hora que não puder ter força mais. Nem força nem
pra querer vencer, esse é o motivo principal, é que quando eu não quiser mais
é sinal que já não presta pra mais nada.

Interpretação:
Os sujeitos entrevistados explicitaram que a iniciativa para a prática da
fisioterapia surgiu no momento em que seus familiares tomaram consciência
da importância do exercício do corpo para mantê-lo em movimento.
Cabe ressaltar que todos os entrevistados, em nenhum momento,
registraram os reais motivos que os levaram a buscar tratamento
fisioterapêutico. Quanto ao significado do exercício fisioterapêutico, todos os
sujeitos entrevistados referiram-se ao exercício como essencial para a
recuperação e manutenção da força do corpo.
Outro ponto destacado pelos entrevistados no tocante à fisioterapia, faz
com que ela apareça claramente como uma força, construída a partir dos
movimentos que motivam e possibilitam viver a vida.
A desistência da fisioterapia aparece relacionada com a perda da
esperança de vida. Dessa forma, fica claro que ao participar desse programa
os entrevistados se sentem sujeitos ativos e com força para definir de forma
consciente o seu momento presente e sugerir sobre o seu futuro.
Ainda sobre a desistência da fisioterapia, somente uma entrevistada
fez referências à parte financeira, aos custos do tratamento fisioterapêutico.
Para os entrevistados, o significado da fisioterapia está ligado
simultaneamente ao corpo em movimento e ao psíquico.
CÍCERO (2001) reforça: o exercício físico e a temperança permitem
que a velhice conserve um pouco da resistência de antigamente.
Um ponto que chamou a atenção nas respostas dos entrevistados foi
aquele relativo ao significado da fisioterapia, que por mais que tenha sido reforçada,
a cada atendimento, sua importância na prevenção de doenças incapacitantes e, ou
mesmo, no combate às doenças preditoras de seqüelas, não houve por parte dos
nossos sujeitos qualquer referência a essas informações. Dessa forma, ficou claro
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que o conceito de fisioterapia para esses sujeitos liga-se ao movimento físico
reduzido a funções como andar, dirigir, força nas pernas e melhorar o desempenho
físico.

A última questão do roteiro de entrevistas diz respeito à felicidade e o
que ela significa para cada um dos sujeitos idosos.
Homem W.B – 81 – “eu sou, porque tenho vida. Ter vida significa ser liberal,
trabalhar, andar, dirigir, conversar, brincar, isto é vida, é vida”.
Homem J.B – 92 – “sou feliz, fui sempre feliz, muito feliz, desde que nasci, fui
sempre feliz, só agora ultimamente, nesses últimos anos é que fiquei infeliz
por causa de certas coisas que não posso explicar. O que... acontece na vida
da gente, do resto sempre fui feliz e continuo sendo feliz, continuo sendo feliz
em certo ponto. Porque estou bem acompanhado, bem instruído, num, num,
num, num vou na conversa de quem não entende nada, acredito nas pessoas
que são profissionais e que sabem o que estão explicando pro cliente, pro
doente. Agora aquelas que não entendem nada, eu não acredito, nem
homem, nem mulher, nem essa coisa, que vem, coisa e tal que é isso, que é
aquilo, que faz bem, faz isso, faz aquilo não, não, não acredito, acredito na
verdade, naquilo que se passa comigo e nas pessoas que me entendem,
aquelas que não acredito e não confio, não falo assim, deixo cada qual tem a
boca, tem a boca que quer pra falar o que quiser, agora se entendem ou não
entendem, não me interessa, só sei que muitas vezes, muitas pessoas
começam a dar conselhos, um atrás de outro e isso e aquilo e não entendem
nada daquilo, não tem consciência daquilo que estão dizendo. Pronto é só
isso. É isso que eu penso, é isso que eu vejo no meu íntimo, e acredito
naquilo que tenho que acreditar, naquilo que não tenho, que...num...que eu
vejo na minha mente, na minha mente que não é, também não acredito”.
Mulher H.K – 80 – “sou, graças a Deus. Porque acho tenho tudo, tem saúde,
tem filho que me ama, netos que me ama, to bem. To bem com a vida.
Graças a Deus. Foi tudo verdade”.
Mulher I.R – 84 – “sou. Tenho os filhos, a família ainda...meus filhos fazem
tudo por mim. Merecida. Mereço, também faz, fiz, trabalhei muito lutei para
chegar onde estou, para deixar os filhos bem, eles são... me tratam...sou,
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pelos filhos, eu tenho que agradecer a Deus tudo que tenho, com luta, fiz isso
tudo, lutei, lutei chegar aonde quis, lutei muito, muito, meu marido filho de pais
ricos, sabe como é português né ? Nossa senhora, não precisava lutar não,
tanto, não precisava, mas lutei até o fim. É mas recebi a recompensa, tive
tudo que queria, tudo, viajei, luxo, é luxo, tudo que eu tinha era de luxo, roupa,
sapato, viagem, tudo, tudo é a recompensa, agradeço, agradeço, muito”.
Mulher A.M – 92 – “sou. Porque ainda continuo tendo força para viver, ver
essa felicidade, né? Pior é quando você luta, luta, luta e nunca chega a
descansar. Aí é duro, né? Aí você vai querer até roubar, mas não vai roubar
você não vai ter força pra roubar. Sou dentro das minhas posses,
possibilidades. Eu tenho que me considerar feliz ainda, num quero chorar, eu
acho horrível agüentar uma velha chorona. Não quero ser essa velha não.
Não, devo apreciar o pouco da força, pouco, pouquinho que me dá alegria
ainda. Você sabe que a pior coisa é ter que agüentar uma velha chorona, né?
Eu não quero ser esse peso para os meus filhos, não tirar a vontade de eles
viverem e eles têm direito de poder lutar, ser feliz. Eles num pediram para
nascer. Agora eu é que tenho que ter força, muito amor ainda pra poder
vencer, eu sou velha, mas ainda tenho força, né?”.

Interpretação:
Nessa categoria sobre ser feliz ou não, três dos cinco entrevistados
afirmaram serem felizes e apontaram o motivo dessa felicidade para os
cuidados e amor dedicados pelos seus familiares (filhos e netos).
Um outro entrevistado afirma ser feliz por ter vida e diz ter vida é: “ser
liberal, trabalhar, andar, dirigir, conversar, brincar, isso é vida, é vida”.
Ficou claro que a independência e o fato de estar inserido em grupos
sociais possibilitaram o desenvolvimento da sociabilidade, os quais aparecem
como fatores fundamentais para explicar e justificar o seu estado de
“felicidade”.
Para finalizar, o outro sujeito entrevistado diz que sempre foi feliz, mas
ultimamente está infeliz por causa de certas coisas, porém diz não poder
explicá-las. E complementa: “do resto sempre fui feliz e continuo sendo feliz
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em certo ponto”. Justifica ser feliz por estar bem acompanhado, bem instruído,
além de acreditar nas orientações dos profissionais que o atendem. Chama a
atenção que não acredita naqueles que não entendem nada e dão conselhos,
mas não falam nada, acredita naquilo que se passa com ele e nas pessoas
que o entendem.
Percebe-se neste entrevistado o silêncio a respeito dos motivos que o
afligem e a delicadeza também relacionada em não nomear aqueles que não
o escutam e que são ignorantes a respeito dos problemas que vivencia
atualmente.
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C

ONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, o fisioterapeuta é visto como um especialista que

prescreve exercícios que alongam e fortalecem a musculatura do corpo humano, no
entanto seu trabalho é muito mais abrangente, principalmente ao atuar com idosos.
É

fundamental

que

o

atendimento

fisioterapêutico

transcenda

as

superficialidades pautadas em generalizações e preconceitos atribuídos às
impossibilidades da velhice. Dessa forma, não se pode tratar apenas do joelho sem
uma compreensão macro das complexidades que pontuam o funcionamento do
corpo humano.
O fisioterapeuta deve ser dotado de conhecimentos e de uma compreensão
complexa sobre a vida e dos valores humanos o que lhe dará subsídios para uma
abordagem culturalmente correta e clinicamente individualizada.
O fisioterapeuta deve identificar qual a posição que o idoso ocupa na
sociedade e ter a consciência de que eles não são apenas seres humanos idosos e
ou pacientes, mas sim seres multidimensionais, munidos de necessidades
individuais.
A fisioterapia abrangente tem participação efetiva para ajudar o idoso no
combate aos efeitos da velhice sob todos os aspectos e o auxilia também a
transformar-se de forma que tanto as conseqüências quanto as doenças da velhice
não lhe tirem a força de viver.
As intervenções na vida do idoso devem ser feitas sempre após a realização
de uma avaliação completa, ou seja, sob todos os aspectos. Por isso, é fundamental
o fisioterapeuta ter conhecimentos especiais em gerontologia e em geriatria.
O fisioterapeuta deve atuar com uma margem de segurança e, para isso, é
necessária uma avaliação ampla, que lhe forneça informações precisas e
pertinentes às alterações do processo do envelhecimento ou às doenças associadas
e agir com bom senso.
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O fisioterapeuta trabalha normalmente em ambientes nos quais os valores
culturais do idoso e de sua rede de suporte social podem diferir significativamente
dos seus e é comum apresentarem noções diferentes das suas sobre a saúde e
sobre os problemas potenciais que possam afetar adversamente a terapia. Essas
diferenças podem gerar conflitos, atrapalhar a comunicação e impedir a práxis do
fisioterapeuta e, por conseqüência, prejudicar o idoso.
A incapacidade funcional do idoso está associada à forma como ele se autoavalia e qual a leitura que faz da sua condição incapacitante. Se ele dedicar a sua
atenção para a incapacidade e negligenciar os aspectos positivos, a incapacidade
funcional tomará uma dimensão maior. Dessa forma, o fisioterapeuta exerce papel
fundamental em promover meios para transformar esses sentimentos negativos em
reações positivas frente à incapacidade.
A atitude do fisioterapeuta perante o idoso deve ser, acima de tudo, positiva e
deve ajudá-lo a enfrentar problemas decorrentes do envelhecimento e, assim, o
idoso será visto com um ser dotado de capacidades. O fisioterapeuta, além de se
apoiar em seu conhecimento clínico, deve acreditar no potencial do idoso.
A fisioterapia é capaz de transformar a percepção de fracasso do idoso por
meio de exercícios (movimentos) que promovam a alegria o que irá aumentar a sua
potência de agir e, como resultado, produzirá a força que lhe é cobrada nessa etapa
da vida.
A compreensão sobre os múltiplos aspectos que acometem o idoso permitem
ao fisioterapeuta planejar e desenvolver a terapia de acordo com o que pode um
corpo e não sobre o que deve um corpo.
O corpo, quando concebido como um instrumento de ação e o quanto esse
instrumento pode interferir negativamente na vida de alguém, transforma-se em um
importante objeto de trabalho na prática da fisioterapia especialmente na vida dos
idosos, visto que esses sofrem as alterações fisiológicas e também sociais dadas
pelo processo do envelhecimento.
É imprescindível que o olhar do fisioterapeuta seja para a autonomia e
protagonismo do idoso.
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O contato do fisioterapeuta com o idoso deve ser realizado com respeito e
dignidade e, assim, ser-lhe-á reservado o direito de participar das decisões ligadas
ao seu tratamento.
É importante que o fisioterapeuta identifique qual atividade o idoso tem prazer
em praticar, pois assim a terapia exercerá papel importante na produção de vida
futura, uma vez que nessa fase é comum ouvir dos idosos que não têm mais sentido
viver.
O local onde é realizado o tratamento fisioterapêutico deve estar estruturado
de forma a preservar a privacidade do idoso e ter condições de manter a atenção e a
relação terapeuta/idoso.
O resultado do tratamento fisioterapêutico está atrelado ao tipo de
relacionamento estabelecido com o idoso. Assim, é importante que o profissional
tenha amor pela profissão e pela especialidade, caso contrário o atendimento
transforma-se em uma rotina mecânica.
Referir-se aos idosos sempre como pacientes é uma forma de materializar as
crenças que cercam a velhice, ou seja, todo idoso é doente, lento, tem dificuldade
para isso ou aquilo e cria barreiras que podem interferir na terapia e
conseqüentemente na recuperação do idoso em questão.
O sucesso da fisioterapia está em reconhecer a inseparabilidade dos
aspectos físicos da dos aspectos psicossociais do sujeito idoso.
Os idosos que contam com fortes laços sociais, como familiares e amigos
encontram menos dificuldades para reinventar-se na velhice e para adaptar-se
positivamente às novas circunstâncias. A falta de apoio social leva em geral ao
isolamento e à solidão e dá lugar para sentimentos de inutilidade, humilhação e
abandono.
Na reabilitação do idoso, o papel da família é fundamental e, quando o
fisioterapeuta não conta com essa suficiência, os resultados não são concretos.
Elucidar a importância do movimento e informar claramente a função da
fisioterapia junto aos idosos incentiva-os a darem continuidade ao acompanhamento
fisioterapêutico o que lhes trará benefícios sob todos os aspectos pertinentes à vida.
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O fato de o fisioterapeuta acompanhar o idoso semanalmente possibilita-lhe
perceber alterações no seu comportamento e ou físico, o que permite agir
rapidamente em favor do combate a essas alterações.
O fisioterapeuta deve tratar o idoso na sua singularidade, independente de
sua idade cronológica, deficiências físicas ou cognitivas.
O fisioterapeuta deve estar atento à atuação do cuidador do idoso, uma vez
que é comprovado ser comum o estresse desse profissional, explicado pela
dedicação em tempo integral, sem direito ao descanso. O cuidador estressado
prejudicará o atendimento prestado ao idoso, além de poder praticar maus tratos.
Todas as considerações feitas neste trabalho, são sustentadas em autores e
perspectivas das ciências sociais, saúde, psicologia, fisioterapia e filosofia.
Finalizo a presente dissertação com a minha percepção sobre uma reflexão
da filósofa Simone de Beauvoir que vem ao encontro a tudo o que foi descrito neste
trabalho. Em outras palavras, BEAUVOIR (1970) afirma que para se compreender a
realidade e o significado da velhice, é imprescindível atentar para o lugar que é
destinado aos velhos, qual a representação que se faz deles na história e em
diferentes lugares.
Para compreender a realidade e o significado da velhice é imprescindível
atentar para o lugar que é destinado aos velhos, qual a representação que se faz
deles na história e em diferentes lugares.

101

Anexo

102

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Pesquisador responsável: Marina Vieira da Silva
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC
Telefone para contato: (11)2737-1073 (11)8228-2876
Prezado(a) Senhor(a):
Você está sendo convidado (a) a responder às perguntas desta pesquisa de
forma totalmente voluntária. Esclareço que a finalidade da pesquisa é acadêmica,
estando relacionada ao mestrado que realizo na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, sob orientação da Profª Dra. Elisabeth F. Mercadante. O objetivo central
da pesquisa é obter informações sobre velhice e fisioterapia.
É importante esclarecer que seu nome não aparecerá, em momento algum,
nos resultados da pesquisa, ficando garantido seu anonimato.
A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes de você se
decidir a participar.
Esclareço, também, que fica garantido seu direito de desistir de participar da
pesquisa a qualquer momento.

Estou ciente de que a pesquisa está sendo realizada para obtenção do título
de Mestre em Gerontologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo – PUC – SP.
Pelo presente também manifesto expressamente minha concordância e meu
consentimento para realização da entrevista.

São Paulo,____de________________de 2008.

____________________________
Nome completo

________________
Assinatura
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