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“Uma pessoa permanece jovem na medida em que ainda é capaz 

aprender, adquirir novos hábitos e tolerar contradições” (Marie Von 

Ebner-Eschenbach). 

 

Unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são 

multidimensionais: dessa forma, o ser humano é ao mesmo tempo 

biológico, psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as 

dimensões histórica, econômica, sociológica, religiosa... O conhecimento 

pertinente deve reconhecer esse caráter multidimensional e nele inserir 

estes dados [...] (MORIN, 2000, p.38). 
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RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo evidenciar as disciplinas dos cursos de 

Medicina, Enfermagem, Odontologia, Serviço Social, Educação Física e Psicologia 

da Universidade Federal de Sergipe, que apresentam em seus programas assuntos 

referentes ao envelhecimento. Identifica, também, se durante a realização destes 

cursos o idoso foi enfocado como um ser biopsicossocial, se estes profissionais 

sentiram necessidade de capacitação na área após sua formação superior, se houve 

capacitação e onde estas foram realizadas. Nesta pesquisa, foi empregada uma 

metodologia qualiquantitativa, sendo a mesma caracterizada como estudo de corte 

transversal, de caráter exploratório, descritivo e documental. Como instrumentos, 

foram utilizados: questionário autoaplicável, com questões objetivas e subjetivas, e 

planilha para análise dos programas das disciplinas. Na análise qualitativa, foi 

utilizada análise categorial, na qual subcategorias encontradas foram apresentadas. 

Para análise quantitativa foi calculada a frequência de aparecimento das 

subcategorias nas respostas. Por sua vez, para análise das necessidades dos idosos, 

foi utilizada a teoria da hierarquia das necessidades humanas básicas descrita por 

Maslow. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Sergipe – UFS, em 

hospitais e em Unidades Básicas de Saúde – UBS da cidade de Aracaju-SE. 

Participaram desta pesquisa 265 profissionais graduados pela UFS e que atendem 

idosos, sendo que destes, 91 são médicos, 71 enfermeiros, 47 odontólogos, 32 

assistentes sociais, 14 educadores físicos e 12 psicólogos. Obteve-se como resultado 

nesta pesquisa que a formação dos profissionais de saúde participantes desta muito 

pouco contribuiu para a atuação destes junto à população idosa, conforme suas 

respostas. Observou-se que, apesar das formações ainda estarem voltadas para o 

tratamento e prevenção de doenças, à exceção do curso de Serviço Social, que está 

mais voltado à segurança do idoso, as necessidades do idoso de estima e de amor 

foram vistas por estes profissionais durante suas formações acadêmicas. Como 

resultados adicionais deste trabalho, foram obtidas sugestões para a melhoria da 

formação dos profissionais, foram mostrados que o trabalho em equipe praticamente 

não tem existido e que a falha na formação superior dos profissionais refletiu-se em 

dificuldades na prática do cuidado ao idoso, à exceção dos psicólogos que, apesar de 



 

terem referido falhas em sua formação, relacionaram suas dificuldades às limitações 

físicas do idoso. Observou-se ainda que, apesar da necessidade de capacitação da 

maioria dos profissionais, poucos foram os que se capacitaram, e que a maioria das 

capacitações realizadas foi organizada pela Secretaria de Saúde do Município de 

Aracaju, apenas para os profissionais que trabalham em suas próprias UBS. 

 

Palavras-chave: Geriatria, Gerontologia, Atendimento ao idoso, Qualificação 

profissional, Ensino Superior.  

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to highlight the disciplines of the courses of Medicine, 

Nursing, Dentistry, Social Service, Physical Education and Psychology at the Federal 

University of Sergipe, which programs present subjects related to aging. It also 

identifies if during these courses the senior was focused as a biopsychosocial being, 

if these professionals felt the need for training in their area after higher education, if 

there was training and where it was performed. In this research, a qualitative and 

quantitative methodology was employed, characterized as a cross-sectional study, 

exploratory, descriptive and documentary. The following instruments were used: 

self-applied questionnaire with objective and subjective questions, and spreadsheet 

for analysis of the disciplines programs. In the qualitative analysis, it was used 

categorical analysis, and found subcategories were presented. In the quantitative 

analysis was calculated the frequency of appearance of the subcategories in the 

responses. For analyze the needs of the elderly, it was used the theory of hierarchy of 

human basic needs described by Maslow. The research was conducted at the Federal 

University of Sergipe – UFS, hospitals and Basic Health Units – UBS of the city of 

Aracaju-SE. Participated in this survey 265 graduated professionals by UFS and that 

serve the elderly, and of these, 91 were doctors, 71 nurses, 47 dentists, 32 social 

workers, 14 physical educators and 12 psychologists. It was obtained as a result that 

the training of health professional participants did not contribute significantly to the 

performance of these with the elderly population, according to their responses. It was 

observed that although formations are still focused on the treatment and prevention 

of diseases, except in the Social Service course that is more focused on the safety of 

the elderly, the elderly people needs on being esteemed and loved were seen by these 

professionals during their academic backgrounds. As additional results of this study 

were, it was obtained suggestions for improvement of the training, it were been 

shown that teamwork has hardly existed and that the failure in the education of 

professionals was reflected in difficulties in the practice of care for the elderly, 

except the psychologists who, despite having reported failures in their training, 

connected their difficulties to the physical limitations of the elderly. It was also 

observed that, despite the need for training of most of professionals, the few were 



 

trained and the most of the conducted trainings was organized by the Health 

Department of the Municipality of Aracaju, only for professionals working in their 

own UBS. 

 

Keywords: Geriatrics, Gerontology, Care for the elderly, Professional Qualification, 

Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A população do planeta, em especial dos países em desenvolvimento como o 

Brasil, está envelhecendo rapidamente, gerando um problema de saúde pública de 

âmbito mundial. Tal realidade vem exigindo cada vez mais a necessidade de 

profissionais especializados neste campo de conhecimento, a necessidade de uma 

nova visão do que vem a ser velhice e de como proporcionar uma melhor qualidade 

de vida a essa nova população no atual contexto social (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2002). 

Na perspectiva de adequar a convivência na sociedade a essa nova realidade, 

em 10 de dezembro de 1999, foi publicada a Portaria n.º 1.395/GM do Ministério da 

Saúde aprovando a criação da Política Nacional de Saúde do Idoso – PNSI 

(BRASIL, 1999). Esta tem como base a promoção do envelhecimento ativo e 

saudável, a manutenção e a melhoria da capacidade funcional do indivíduo idoso, a 

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

que venham a ter sua capacidade funcional restringida, na busca de uma maior 

independência, particularmente no ambiente em que vivem, assim como na 

sociedade como um todo. A PNSI coloca a capacitação
1
 e a reciclagem

2
 dos 

profissionais nas áreas da Gerontogeriatria
3
 como uma de suas diretrizes para 

alcançar seus objetivos, surgindo a necessidade de profissionais mais qualificados e 

humanizados (BRASIL, 1999). 

Em âmbito universal, na cidade Viena, no ano de 2001, antes da Segunda 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em Madrid, o Comitê 

Técnico desta identificou que os aspectos negativos da velhice ainda se sobrepõem 

aos positivos na visão dos jovens, e que são raros os cursos de saúde que abordam os 

aspectos positivos da velhice, contribuindo com a continuidade de mitos e 

 

 

1
   Capacitação é o preparo técnico específico, envolvendo habilidades e conhecimentos 

necessários para o desenvolvimento de determinado trabalho. 
2
   Reciclagem é uma modalidade de formação que visa a atualização ou aquisição dos 

conhecimentos, capacidades e atitudes, dentro da mesma profissão. 
3
   O termo Gerontogeriatria vem da fusão da Geriatria, estudo clínico da velhice, com a 

Gerontologia, estudo do processo do envelhecimento com seus determinantes psicológicos e 

socioculturais (SANTOS 2006). 
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estereótipos relacionados ao envelhecimento e à pessoa idosa (DIOGO, 2004). A 

visão do idoso como um indivíduo predisposto a desenvolver doenças ainda 

prevalece sobre aquela do idoso como indivíduo maduro, rico em experiências, com 

uma história pessoal e com desejo de ser respeitado como ser humano. 

Para alcançar as metas do PNSI, este “conta com a participação do Ministério 

da Educação e as Instituições de Ensino Superior (IES), por intermédio e Centros 

Colaboradores de Geriatria e Gerontologia” (DIOGO, 2004 p. 281). Contudo, o 

pouco conhecimento gerontogeriátrico dos profissionais da saúde, o não 

acompanhamento do atual processo de transição demográfica
4
, que apresenta um 

envelhecimento crescente da população brasileira, e suas consequências médico-

sociais por parte da maioria das IES brasileiras, o pouco conteúdo gerontogeriátrico 

nos currículos, a falta de especificação de campos para a prática, além da 

inexperiência do corpo docente ainda são obstáculos presentes na formação que 

comprometem a qualidade dos serviços prestados ao idoso (DIOGO, 2004). 

Apesar das dificuldades anteriormente mencionadas, é possível identificar 

alguns esforços no sentido de implementar o ensino da Geriatria e da Gerontologia 

em IES. Both (2004) apresenta os esforços da Universidade de Passo Fundo, uma 

instituição comprometida com o fenômeno biopsicossocial do envelhecimento da 

região norte do Rio Grande do Sul, para construir o conhecimento nas ciências do 

envelhecimento. Refere que a universidade já apresenta nos currículos de diversos 

cursos, como Enfermagem, Psicologia, Educação Física, Fisioterapia, entre outros, 

disciplinas com ementas que abrangem questões do envelhecimento, como também 

conteúdos relativos à qualidade de vida, buscando trazer para as experiências de 

diversas disciplinas o aprendizado sobre a ética, formando nos alunos hábitos 

promotores de um estilo de vida qualificado e de uma identidade voltada para a 

gestão do ciclo de vida estendido. 

Citam-se também as experiências pioneiras que vêm sendo desenvolvidas em 

instituições de ensino superior, em especial na Universidade de São Paulo – USP e 

na Universidade Federal de São Carlos – UFScar, na implantação de cursos de 

 

 

4
  O estudo da transição demográfica consiste na análise do declínio da taxa de mortalidade e 

fertilidade de determinada população, no intuito de observar o processo de envelhecimento desta 

(Waldman, 1998). 
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graduação em Gerontologia, voltando-se para a formação de profissionais de nível 

superior para atuarem também na gestão da velhice saudável e fragilizada. 

Este trabalho se propõe a identificar de que forma cursos da área da saúde 

pertencentes ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), além dos cursos 

de Psicologia e Serviço Social pertencentes aos Centros de Educação e Ciências 

Humanas (CECH) e de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), respectivamente, na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), têm abordado a Gerontogeriatria, a relação 

deste ensino com a prática profissional, como também, se os profissionais têm 

sentido necessidade de se capacitar para atendimento o ao idoso. Os Psicólogos e 

Assistentes Sociais, em particular, apesar de seus cursos não pertencerem ao CCBS, 

foram elencados nesta pesquisa como profissionais de saúde por terem sido 

reconhecidos como tal desde a Resolução nº 218 de 6 março de 1997 (BRASIL, 

1997).  

Esses cursos foram selecionados por estarem voltados ao cuidado do 

indivíduo e por estudarem a interação deste com a sociedade, organizações e 

instituições, como também porque a análise da formação de todas essas áreas do 

conhecimento, em conjunto, pode proporcionar uma visão mais abrangente sobre o 

ensino da Geriatria e da Gerontologia na UFS nos últimos anos e o reflexo deste 

ensino na prática dos profissionais. 

O problema objeto deste trabalho está relacionado a transição demográfica da 

população idosa do Brasil e, em especial, no Estado de Sergipe. O painel de 

indicadores do SUS (BRASIL, 2006a) mostra que a população de idosos do Brasil 

passou de seis idosos para cada 12 crianças com até cinco anos de idade, no ano de 

1981, para seis idosos para cada cinco crianças de até cinco anos de idade, no ano de 

2004. Segundo dados dos Indicadores e Dados Básicos – IDB do IBGE do ano de 

2008, a população de idosos do Estado de Sergipe no ano de 2007 já representava 

8,0% do total populacional do Estado. Já no município de Aracaju-SE, o percentual 

total de idosos já alcançava o índice de 8,1% da população do município (BRASIL, 

2008a). A mesma fonte projeta um crescimento aproximado de 0,1% na proporção 

de idosos em Aracaju para os anos seguintes. 

Tendo em vista o crescimento significativo da população idosa mundial, em 

especial em Sergipe, surgiu o interesse em diagnosticar a influência deste 

crescimento na formação dos profissionais de saúde, assim como o reflexo dessa 
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formação no atendimento ao idoso na cidade de Aracaju-SE. Este diagnóstico é 

norteado pelos seguintes questionamentos: 

 Como os cursos da área da saúde tem oferecido formação relativa à 

gerontogeriatria nas disciplinas curriculares? 

 Qual a articulação destas informações com a prática profissional no 

atendimento ao idoso? 

 Esses profissionais precisaram obter formação fora da academia que 

os capacitassem no atendimento ao idoso? 

Em face do crescimento monotônico observado da população idosa no Brasil, 

vê-se de suma importância compreender de que forma os profissionais têm se 

capacitado para atender esta população, se a Universidade tem suprido esta formação 

satisfatoriamente ou, caso não, se o profissional tem procurado obter esta capacitação 

após sua graduação. Este mapeamento é fundamental para orientar as ações das 

instituições de ensino superior, as políticas públicas relacionadas com a educação, 

assim como a própria conduta do profissional de saúde que presta atendimento a esta 

população, uma vez que o idoso necessita de cuidados específicos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Analisar a formação em Geriatria e Gerontologia obtida pelos profissionais 

que atuam na área da saúde, em relação ao atendimento ao idoso. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Verificar se os profissionais sujeitos deste estudo se sentem 

preparados para o desempenho de suas atividades junto ao idoso; 

 Identificar se a formação acadêmica dos profissionais de saúde tem 

abordado assuntos referentes ao tratamento do indivíduo idoso como um 

ser biopsicosocial. 

 Evidenciar quais disciplinas curriculares na graduação desses 

profissionais abordam a geriatria e a gerontologia; 

 Citar as principais fontes de capacitação em gerontogeriatria que os 

profissionais buscam para sua atuação nesta área. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 A MULTIDIMENSÃO DO ENVELHECIMENTO E A VELHICE 

O envelhecimento é um processo natural dinâmico, progressivo e onipresente 

tanto no mundo material quanto no dos seres vivos, iniciando nestes a partir do 

nascimento (HAYFLICK, 1996; OMS, 1999; LIMA, 2001). 

Nos seres humanos, este processo permeia todos os aspectos da vida, do 

biológico ao social, e varia de indivíduo para indivíduo de acordo com o desgaste 

orgânico de suas funções internas, genéticas e metabólicas, e estímulos externos 

estressantes, enquadramento econômico e psicossocial (HAYFLICK, 1996; 

CALDAS, 2004; NERI, 2006). Este fato pode ser observado ao encontrar pessoas 

que aparentam ter mais ou menos idade que a idade cronológica referida 

(HAYFLICK, 1996; MASCARO, 1997).  

 Como o envelhecimento permeia todos os aspectos da vida, pode-se 

encontrar na literatura quatro classificações de idade: cronológica, social, psicológica 

e biológica, sendo a idade cronológica referente à contagem dos anos a partir do 

nascimento, a idade social relativa à capacidade de adaptação do indivíduo ao 

momento histórico social no qual vive, a idade psicológica relativa à idade mental e a 

idade biológica vinculada ao desgaste orgânico desde o nascimento até a morte, 

considerada pelos gerontologistas como a idade real dos indivíduos (HAYFLICK, 

1996; MASCARO, 1997; PAPALÉO NETTO, 2006).  

A morte determina o fim do processo de envelhecimento, e apesar de estar 

socialmente relacionada à velhice, ela pode correr em qualquer período da vida 

(PALMORE, 1999). Segundo Carvalho Filho e Alencar (1994), a morte, decorrente 

do envelhecimento orgânico, está diretamente relacionada ao aumento da 

vulnerabilidade e da incidência de processos patológicos, decorrentes da perda da 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente.  

Não sendo ainda possível medir a idade biológica dos organismos, a idade 

cronológica tem sido utilizada pelas ciências econômicas, políticas e sociais para 

determinar a velhice e prever o número de pessoas sujeitas a benefícios sociais 

(HAYFLICK, 1996; CALDAS, 2004; BOARETTO; GUSMÃO, 2006). 
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Como exemplo, na Europa Ocidental, antes da década de 1970, a idade de 65 

anos para aposentadoria passou a ser utilizada como referência social da velhice, 

período em que surgiu o termo 3ª idade (ÉPINAY, 2008). Este termo foi oficializado 

em 1985 pela Organização das Nações Unidas (ONU), ao determinar a velhice a 

partir dos 60 anos, nos países em desenvolvimento, ou dos 65 anos, para os países 

industrializados. Estas idades foram escolhidas tanto por serem as utilizadas pelos 

respectivos países, para determinar a aposentadoria como também por ser um 

período no qual, geralmente, as transformações biológicas já são possíveis de ser 

identificadas (HAYFLICK, 1996; CARLOS, 1999). 

Em meados dos anos oitenta, com o aumento gradativo dos idosos com idade 

superior a 80 anos principalmente nos países industrializados, e da necessidade de se 

suprir as necessidades econômicas, políticas e sociais que começavam a surgir, deu-

se inicio ao estudo das pessoas muito idosas no Nacional Institut of Aging (NIA 

infra), passando-se a cogitar a 4ª idade, segundo período após a aposentadoria 

(ÉPINAY, 2008). Atualmente, a ONU divide os idosos em três categorias: os pré-

idosos (entre 55 e 64 anos); os idosos jovens (entre 65 e 79 anos - ou entre 60 e 69 

para quem vive na Ásia e na região do Pacífico); e os idosos de idade avançada (com 

mais de 75 ou 80 anos) (BRASIL, 2004a). 

Pode-se perceber que estratificação da sociedade por idade generaliza os 

indivíduos sem levar em conta o desgaste orgânico nem o contexto no qual as 

pessoas estão inseridas e segundo Guimarães (2002, p32), pesquisas realizadas no 

Brasil nos últimos anos têm mostrado “que nem todo aposentado é velho e nem todo 

velho é aposentado”. Sendo assim, pode-se dizer que a idade cronológica não pode 

ser considerada como uma boa referência para se identificar a velhice e que esta, 

apesar de ainda não poder ser diretamente identificada pode ser estimada através de 

uma avaliação ampla do contexto biopsicossocial e histórico de cada indivíduo 

(HAYFLICK, 1996). 

 

3.2 CONCEITO DE VELHICE E ATITUDES NO CUIDADO À 

SAÚDE DO IDOSO 

O conceito de velhice vem sendo construído no decorrer da história em 

harmonia com a dinâmica das atitudes e dos valores culturais de cada sociedade. Este 



 27 

conceito oscila entre os aspectos positivos e negativos da velhice, sua aceitação e 

rejeição, a glorificação e depreciação da figura do velho, o realismo e o idealismo na 

consideração das características da velhice e do idoso. Mas, apesar desta oscilação, o 

conceito de velhice possui uma forte associação com a dependência, o afastamento, a 

improdutividade, o isolamento, a desvalorização social, a doença, a incapacidade, o 

declínio e a morte (NERI, 2006). 

Segundo Palmore (1999), os conceitos positivos de velhice são menos 

mencionados e estudados por serem menos comuns e por não serem prejudiciais à 

imagem do idoso, ao contrário dos conceitos negativos que levam à discriminação e 

influenciam diretamente a vida das pessoas consideradas idosas. 

No ano 1969 foi criado por Robert N. Butler o neologismo “ageism” 

(traduzido para o português por alguns autores como “velhismo”, “ancianismo” ou 

“envelhecismo”) para designar a discriminação baseada na idade, resultante de 

práticas segregacionistas que restringem oportunidades sociais e tratam os idosos de 

forma desigual (HAYFLICK, 1996; COSTA, 1998; PALMORE,1999; CUDDY, 

2005; NERI, 2006; NERI; JORGE, 2006). Mas, este neologismo foi expandido no 

decorrer dos anos. 

Em 1970 Kalish, ao mostrar a piedade como forma de discriminação ao 

idoso, passou a nomeá-la como new ageism; em 1990 Palmore mostrou que a 

supervalorização, assim como, a supervalorização de atributos, podem ser 

discriminativas e as nominou de positive ageism e em 2001 Levy nominou de 

implicit ageism a discriminação baseada na idade expressa através de pensamentos, 

sentimentos e comportamentos. Essas são expressas corriqueiramente de forma 

natural e inconsciente tanto nas relações interpessoais quanto nos meios de 

comunicação (CUDDY, 2005; NERI, 2006a).  

Segundo Butler (apud ALLIANCE FOR AGING RESEARCH, 2003) o 

preconceito para com as pessoas mais idosas pode ser encontrado em diferentes 

níveis em todas as pessoas, e pode produzir nas gerações jovens uma visão dos mais 

velhos como sendo diferentes deles mesmos. Deste modo, o preconceito em relação à 

idade pode ser encontrado tanto no próprio idoso quanto em todas as instituições da 

sociedade, tais como: emprego, agências governamentais, família, sistema de saúde, 

meios de comunicação (PALMORE, 1999; NERI, 2006) e pesquisa (SCHAIE, 

1993). 
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Pesquisas têm avaliado a repercussão da discriminação baseada na idade no 

cuidado da saúde do idoso decorrente da falta de formação dos profissionais de saúde 

para o cuidado desta população em todo o mundo e o relatório Alliance for Aging 

Research (2003) lista alguns exemplos das discriminações mais frequentes. Tais 

como: 

1. exclusão dos idosos dos ensaios clínicos, mesmo eles sendo os maiores 

usuários de drogas aprovadas; 

2. diminuição do número de atendimento ao idoso pelo fato de considerá-lo 

mais difícil; 

3. adoção de uma postura defensiva ao cuidar do idoso por conceituá-lo 

como frágil, confuso, deprimido, excessivamente falante, carente, ou 

briguento; 

4. ignorar o idoso, utilizando o cuidador como intermediário ou infantilizar 

o diálogo tratando-o como uma criança adulta. 

5. fazer suposições sobre a saúde de pacientes idosos baseadas mais na idade 

que no nível funcional;  

6. menosprezar ou pouco investir na recuperação de doenças como artrite e 

incontinência por considerá-las como próprias da idade; 

7. considerar como perda de tempo a adoção de tratamentos mais agressivos 

para idosos; 

8. pouco investimento na reabilitação dos idosos e 

9. subestimar a capacidade de recuperação dos idosos após Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) e fratura. 

A esses exemplos pode-se acrescentar: 

 uso inadequado de instrumentos, instruções, equipamentos e ambientes 

quanto se faz necessária a avaliação física e comportamental do idoso ou 

de coleta de dados em laboratórios de pesquisa; 

 confusão entre os efeitos da velhice com os da pobreza, da doença, ou do 

baixo nível educacional, e; 

 desconsideração da influência das circunstâncias históricas sobre os 

estilos de vida e valores dos mais velhos (SCHAIE; 1993). 

Tais atitudes e suposições podem provocar sentimentos negativos dos idosos 

para com eles mesmos (PALMORE, 1999; NERI, 2006; ANGUS; REEVE, 2006), 
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levando a: depressão, desespero e isolamento de muitos adultos idosos que ainda 

poderiam continuar a trabalhar e/ou participar de atividades lúdicas; aquisição 

precoce de deficiências; dependência prematura para com a família e o estado e o 

aumento da mortalidade (ALLIANCE FOR AGING RESEARCH, 2003). Deste 

modo, faz-se necessário que o envelhecimento passe a ser visto pela sociedade, em 

especial pelos profissionais de saúde, como uma fase natural e positiva da vida, como 

também a interferência dos fatores biopsicossociais, econômicos e históricos neste 

processo. 

Como a discriminação advém de uma construção social e a educação é uma 

das grandes responsáveis pelas mudanças sociais, esta tem sido apontada como 

solução para a aquisição de novos comportamentos, novas formas de pensar valores, 

crenças e expectativas sociais e individuais a respeito da velhice (CACHIONI, 2002). 

Segundo Moran (2000), a compreensão humana é um dos sete pilares para a 

educação do futuro. Para ele, a compreensão entre as pessoas pode garantir a 

solidariedade intelectual e moral da humanidade, uma vez que, por ser intersubjetiva, 

a compreensão inclui necessariamente a empatia, a identificação e a projeção, além 

de pedir abertura, simpatia e generosidade. 

A influência da formação em geriatria e gerontologia nas atitudes dos 

profissionais de saúde já pode ser encontrada em resultados de pesquisas como a 

realizada na Austrália por Mellor, Chew e Greenhill (2007) que, ao estudar a relação 

entre atitudes dos enfermeiros que trabalham com pessoas idosas e seus 

conhecimentos sobre cuidados gerontológicos, obtiveram dados que sugerem a 

educação em gerontologia como preditora de atitudes positivas em relação à velhice, 

além de mostrarem a importância de posturas positivas na aprendizagem e no 

conhecimento. Diante destes dados, consideramos que a análise do ensino da 

Geriatria e Gerontologia na UFS, proposta nesta pesquisa, poderá auxiliar na 

melhoria deste ensino e, consequentemente, levar a uma diminuição do referido 

preconceito dos profissionais de saúde que atuam na rede de serviços de Aracaju-SE 

junto ao idoso. 
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3.3 ENVELHECIMENTO COMO PROBLEMA SOCIAL, 

POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS E A EDUCAÇÃO EM 

GERIATRA E GERONTOLOGIA 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2002) e OBAID (2006), a 

parcela populacional que cresce mais rápido no mundo é a das pessoas com mais de 

60 anos, sendo que, no Brasil, a Organização das Nações Unidas – ONU estima que 

de 2005 a 2025, em 20 anos, este grupo populacional deva duplicar de 7% para 14% 

(KALACHE, 2005). Isto é considerado um crescimento muito rápido em relação ao 

ocorrido em países industrializados como França, Alemanha, Canadá e Japão, que 

levaram quase 100 anos para a população envelhecer (OMS, 2002). 

Paralelamente ao aumento da população idosa, as doenças não transmissíveis, 

geralmente presentes nos idosos, também aumentaram em todo o mundo. Essas, por 

necessitarem de tratamentos mais longos têm onerado mais os sistemas de saúde e 

gerado um grande desafio à saúde pública, principalmente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil, que além das doenças infectocontagiosas 

prevalentes, ainda está se adaptando política, econômica e socialmente a esta nova 

realidade (ROSA; MENEZES; VIEIRA, 1997; OMS, 2002; LIMA-COSTA, 2003; 

CAMARANO, 2004; ACHUTTI, 2004; LIMA; VIEIRA; VIEIRA, 2008). 

As doenças não transmissíveis estão diretamente relacionadas à qualidade de 

vida dos indivíduos e a aquisição delas pode ser decorrente de múltiplos fatores, tais 

como: hábitos de vida, educação, emprego, trabalho, finanças, seguridade social, 

desenvolvimento rural e urbano, moradia, justiça, transporte (ROSA; MENEZES; 

VIEIRA, 1997; OMS, 2002), bem como dos estereótipos negativos que as próprias 

pessoas têm a respeito da velhice (LEVY et al., 2009). Deste modo, cada nação ou 

comunidade étnica sentiu necessidade de melhorar a qualidade de vida de sua 

população e passou a avaliar e examinar o envelhecimento tanto do ponto de vista 

individual quanto demográfico para o desenvolvimento de enfoques e políticas, 

levando em consideração suas tradições, valores culturais e práticas particulares, para 

adaptarem seus programas de ação às suas prioridades e necessidades materiais 

específicas (ONU, 1982). 

O Brasil, diferentemente dos países europeus que sua população vem 

envelhecendo desde o século XVIII (MASCARO, 1997), só veio sentir a necessidade 
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de focar o envelhecimento em suas políticas públicas a partir da década de 1960. 

Nessa época, além do declínio significativo da taxa de mortalidade que já vinha 

ocorrendo desde a década de 1940, começou a ocorrer um decréscimo gradativo da 

fecundidade da população brasileira, passando a não ser mais considerado um país 

jovem (ROSA; MENEZES; VIEIRA, 1997; CARVALHO, 2007). Contudo, devido 

aos problemas econômicos e sociais brasileiros, neste período, as políticas que 

focavam o envelhecimento ficaram restritas apenas à proteção social dos 

trabalhadores no contexto sociotrabalhista e assistencialista (CAMARANO, 2004). 

No contexto internacional, no ano de 1982, ocorreu em Viena a Assembleia 

Mundial sobre o Envelhecimento, considerada marco inicial da introdução do tema 

envelhecimento nas políticas públicas, principalmente nas dos países em 

desenvolvimento como o Brasil. Nessa Assembleia, foi concebido o Plano de Ação 

Internacional para o Envelhecimento, composto por 66 recomendações referentes a 

sete áreas: saúde e nutrição, proteção ao consumidor idoso, moradia e meio 

ambiente, família, bem-estar social, previdência social, trabalho e educação. Esse 

Plano serviu como referencial para a formulação de políticas e ações voltadas para 

minimização dos efeitos do envelhecimento populacional em todo o mundo 

(CAMARANO, 2004). 

Das recomendações do Plano de Ação voltadas para saúde e educação, citam-

se como exemplos os seguintes focos de interesse deste trabalho (ONU, 1982): 

 a recomendação dois, referente à saúde, em que a atenção às pessoas de 

idade deve extrapolar o enfoque puramente patológico e englobar a 

totalidade de seu bem estar, tendo em conta a interdependência dos 

fatores físico, mental, social, espiritual e ambiental […]; 

 a recomendação 49, relativo à educação, que afirma que: […] deverá ser 

reforçada a função e participação dos Ministérios da Educação no sentido 

de promover e facilitar a inclusão do tema envelhecimento nos planos de 

estudo, como um aspecto do desenvolvimento normal e da educação para 

a vida do indivíduo, desde a mais tenra idade; obter-se-ia assim um maior 

conhecimento da questão e induzir-se-ia possivelmente uma mudança nas 

atitudes estereotipadas que têm as gerações atuais a respeito do 

envelhecimento e 



 32 

 a recomendação 54, também refere-se a educação, que diz que “os 

programas de ensino e capacitação deverão ser de caráter interdisciplinar, 

dado que o envelhecimento e o processo de envelhecimento da população 

é um tema multidisciplinar [...]”  

No Brasil, sob a influencia do Plano de Ação, anteriormente mencionado, o 

envelhecimento da população brasileira passou a ser repensado e, a partir da 

Constituição Federal do Brasil de 1988, a sociedade brasileira passou a ter por lei o 

direito universal e integral
5
 à saúde (CAMARANO, 2004). Este direito está no Art. 

196 desta Constituição, que diz que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. 

A educação também passou a ser foco de interesse das políticas públicas 

brasileiras a partir desta Constituição, que diz no seu Art. 205 que “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” e no Art. 200, inciso 

III, que compete ao Sistema Único de Saúde – SUS “ordenar a formação de recursos 

humanos na área de saúde” (BRASIL, 1988). 

Contudo, apesar das conquistas até então adquiridas, a distância entre o 

discurso do governo e a prática neoliberal mostravam a falta de perspectiva para uma 

política social mais justa. Na década de 1980, o desemprego amedrontava a todos e 

as manifestações públicas voltadas para seus próprios problemas tiravam a atenção 

da sociedade sobre o envelhecimento, deixando o direito à vida e à dignidade na 

velhice em segundo plano (HADDAD, 2003). 

Só a partir da década de 1990 foram regulamentados diversos dispositivos 

constitucionais referentes às políticas setoriais de proteção aos idosos 

(CAMARANO, 2004; CARVALHO, 2007). Alguns dispositivos deste período 

foram: 

 

 

5
  O princípio da integralidade é um dos principais princípios do SUS. Segundo este, “à 

atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de 

pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população” (BRASIL, 2000). 
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 Lei nº 8.080 de 1990 (BRASIL, 1990), que regulamenta o Sistema Único 

de Saúde – SUS. Esta exige uma relação entre os Ministérios da Saúde e 

da Educação em seu Art. 14, que diz que “deverão ser criadas comissões 

permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino profissional e superior”, bem como no parágrafo único que diz 

que: 

 

Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor 

prioridades, métodos e estratégias para a formação e 

educação continuada dos recursos humanos do Sistema 

Único de Saúde – SUS, na esfera correspondente, assim 

como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre 

essas instituições. 

 

 Lei nº 8.742 de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 

(BRASIL, 1993), que regulamenta os princípios constitucionais da 

assistência social, e; 

 Lei 8.842 de 1994, Política Nacional do Idoso – PNI (BRASIL, 1994), 

que coloca o envelhecimento como prioridade no contexto das políticas 

sociais brasileiras e diz no seu Art. 10 que é de competência dos órgãos e 

entidades públicas: 

o “garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de 

atendimento do Sistema Único de Saúde” (inciso II, alínea a); 

o “inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, 

conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma a 

eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto” 

(inciso II, alínea b); 

o “incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos 

cursos superiores” (inciso III, alínea c). 

Em âmbito internacional ocorreu em Madri, no ano de 2002, a segunda 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, na qual foi originado um novo plano 

de ação internacional sobre o envelhecimento. Esse novo plano ressalta o 

envelhecimento ativo, mostrando a necessidade de uma sociedade apropriada para as 

pessoas de todas as idades; o preconceito para com o idoso como barreira que ainda 

precisa ser vencida em nível mundial para que haja sua inclusão social, em especial 
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da mulher idosa; como também a importância da colaboração do Estado com a 

sociedade civil para o desenvolvimento de políticas voltadas às questões do 

envelhecimento (ONU, 2002). 

 Na mesma época, em estudo denominado “Teaching Geriatrics in Medical 

Education Study” organizado pela OMS, foi observado que apesar da existência de 

conceitos e de recomendações internacionais para o ensino do envelhecimento nas 

IES, apenas 27% das escolas médicas mundiais6 apresentavam algum tipo de 

treinamento específico para o atendimento geriátrico e mesmo assim esse 

treinamento era de curta duração, em torno de 20 a 40 horas (KELLER et al., 2002).  

Um ano após a segunda Assembleia Mundial, sob as orientações do Plano de 

Madri, e visando reforçar as diretrizes contidas na PNI, a legislação brasileira no 

século XXI dá um passo importante aprovando a Lei 10.741 de 2003, que institui o 

Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003). Trata-se de ampla peça legal que integra leis e 

políticas já aprovadas, além de inserir novos elementos que vão dos enfoques do 

tratamento integral de longo prazo ao estabelecimento de medidas que visem 

proporcionar o bem-estar aos idosos. Entretanto, o interesse da Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação em discutir políticas de apoio a 

projetos de promoção do envelhecimento saudável, o envolvimento das IES e o 

aperfeiçoamento de profissionais e pesquisadores ligados à questão do 

envelhecimento no Brasil só veio surgir em 2004. 

Neste mesmo ano, o Ministério da Educação resolve através do Art. 1º da 

Portaria nº 56 “criar Comissão Especial com a finalidade de elaborar diretrizes e 

propor políticas para a formação de profissionais aptos ao atendimento do idoso” 

(BRASIL, 2004b). Contudo, o MEC só promoveu o 1° Seminário sobre Educação 

Superior e Envelhecimento Populacional com o objetivo de incentivar a comunidade 

acadêmica a criar uma rede de cooperação entre diversas áreas do conhecimento, de 

forma que as universidades pudessem contribuir na formulação de políticas públicas 

voltadas para o envelhecimento saudável no ano de 2006, após cobrança da 

 

 

6
 O Brasil não foi analisado nesta pesquisa porque apenas 7 das 90 escolas médicas brasileiras, 

existentes na época, responderam ao questionário, não correspondendo aos 50 % necessários para a 

sua participação nesta (MOTTA, 2004). 
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Comissão de Educação do Congresso Nacional ao MEC e à Capes por mais estímulo 

a pesquisas sobre envelhecimento (MARANHÃO, 2005). 

No ano de 2006, foram publicadas duas importantes portarias do Ministério 

da Saúde para uma melhor adequação do serviço de saúde às necessidades da 

população idosa. São elas: 

 Portaria 399/GM, referente ao Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006b), que 

coloca o Pacto da Saúde do Idoso como sendo a primeira das seis 

prioridades pactuadas, sendo uma de suas diretrizes referente à 

“Formação e educação permanente7 dos profissionais de saúde do SUS na 

área de saúde da pessoa idosa”, e; 

 Portaria 2.528, da Política Nacional de Saúde do Idoso – PNSI (BRASIL, 

2006c), que possui como “eixos norteadores para a integralidade de ações: 

o enfrentamento de fragilidades da pessoa idosa, da família e do sistema 

de saúde; e a promoção da saúde e da integração social, em todos os 

níveis de atenção”. Esta tem como uma de suas diretrizes a “divulgação e 

Informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

Profissionais de Saúde, Gestores e Usuários do SUS”. 

Em 2007, através da Portaria GM/MS nº 1.996, o Ministério da Saúde dispõe 

as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente. O 

Art. 21, inciso III desta afirma que são de responsabilidade do Ministério da Saúde e 

das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde “articular, junto às Instituições de 

Ensino Técnico e Universitário, mudanças em seus cursos técnicos, de graduação e 

pós-graduação de acordo com as necessidades do SUS, estimulando uma postura de 

co-responsabilidade sanitária” (BRASIL, 2007).  

A OMS no ano de 2008, ainda constando a necessidade de se ter um modelo 

internacional para especificar quais conteúdos deveriam ser utilizados no ensino da 

Geriatria em nível de graduação, fez um documento contendo 15 recomendações. 

Quais sejam: 

1. Compreender a biologia do envelhecimento e sua relação com as 

manifestações clínicas das doenças em idosos. Pacientes idosos 

 

 

7
  “Educação permanente é o conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar relações 

orgânicas entre ensino e as ações e serviços, e entre docência e atenção à saúde [...]” (BRASIL, 2007). 
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manifestam sinais e sintomas da doença, porque eles são doentes, não 

porque eles são velhos; 

2. Demonstrar conhecimento adequado da fisiologia do envelhecimento para 

compreender conceitos como fragilidade e perda da capacidade funcional; 

3. Demonstrar conhecimento da demografia do envelhecimento; 

4. Demonstrar um conhecimento suficiente da farmacologia, a fim de 

compreender os princípios básicos de prescrição para idosos, com 

especial atenção aos efeitos adversos e à doença iatrogênica. Isso inclui 

não apenas saber o que prescrever, mas também quando as drogas 

deveriam ser retiradas, e os riscos de polifarmácia; 

5. Reconhecer o papel dos fatores de risco psicossociais, como viver 

sozinho, dificuldades econômicas e a falta de apoio social, como 

causadores e na experiência de doenças; 

6. Reconhecer a importância do apoio aos cuidadores familiares, já que eles 

próprios podem ser velhos e ter saúde frágil; 

7. Reconhecer a prevenção e reabilitação como principais objetivos da 

medicina Geriátrica; 

8. Compreender que a otimização da saúde em idosos frágeis ou com 

deficiência exige avaliação multidimensional e abordagens 

multidisciplinares para a obtenção de melhores resultados; 

9. Considerar uma abordagem orientada ao problema como a mais adequada 

no tratamento de pessoas idosas; 

10. Abraçar uma perspectiva holística, entendendo que as pessoas idosas têm 

uma rica história por trás delas e abraçar os eventos de toda uma vida 

como a raiz de muitas de suas condições atuais; 

11. Compreender que uma perspectiva de uma vida implica também que as 

crianças e adultos jovens de hoje são os idosos de amanhã e que a sua 

saúde na velhice depende de como eles vivem; 

12. Estar familiarizado com a gestão das grandes síndromes geriátricas – 

como quedas, incontinência e disfunção cognitiva – bem como com 

condições altamente prevalentes, como a depressão e o aparecimento sutil 

de doença em pacientes de idade; 
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13. Demonstrar atitudes positivas em relação ao envelhecimento, falando 

contra os estereótipos negativos; 

14. Reconhecer os aspectos distintos de abuso contra a pessoa idosa; 

15. Reconhecer as questões éticas, incluindo o cuidado no fim da vida.  

Ainda em 2008, no Brasil, o ministro de Estado da saúde e o ministro de 

Estado da educação brasileiros, por meio da portaria interministerial nº 1.802, 

instituíram o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde, que 

promove a interligação entre as IES e o SUS. Esse programa pode ser considerado 

uma grande conquista, tanto para a educação em saúde quanto para a população 

brasileira, uma vez que, apesar de não ser aplicado para todos os estudantes, ele dará 

a oportunidade de se ter profissionais mais preparados para a realidade 

epidemiológica de suas regiões. Por considerar importante explicitar os objetivos 

deste programa, cita-se os incisos do Art. 2º da portaria interministerial nº 1.802 

(BRASIL, 2008b, p. 27) que coloca como objetivos do PET-Saúde: 

 

I - possibilitar que o Ministério da Saúde cumpra seu papel 

constitucional de ordenador da formação de profissionais de 

saúde por meio da indução e do apoio ao desenvolvimento 

dos processos formativos necessários em todo o País, de 

acordo com características sociais e regionais; 

II - estimular a formação de profissionais e docentes de 

elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e 

acadêmica, bem como a atuação profissional pautada pelo 

espírito crítico, pela cidadania e pela função social da 

educação superior, orientados pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

preconizado pelo Ministério da Educação; 

III - desenvolver atividades acadêmicas em padrões de 

qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem 

tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 

IV - contribuir para a implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área da 

saúde; 

V - contribuir para a formação de profissionais de saúde com 

perfil adequado às necessidades e às políticas de saúde do 

País; 

VI - sensibilizar e preparar profissionais de saúde para o 

adequado enfrentamento das diferentes realidades de vida e 

de saúde da população brasileira; 

VII - induzir o provimento e favorecer a fixação de 

profissionais de saúde capazes de promover a qualificação 

da atenção à saúde em todo o território nacional; e 

VIII - fomentar a articulação entre ensino e serviço na área 

da saúde. 
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Tanto em nível internacional quanto nacional existe atualmente um 

importante arcabouço legal para a proteção, prevenção, manutenção, cuidado e 

reabilitação da saúde do idoso, como também para a inclusão do processo de 

envelhecimento nos diversos níveis educacionais. Entretanto, principalmente no 

Brasil, ainda existe a necessidade de uma maior integração entre os serviços de saúde 

e as instituições de ensino profissional e superior, para que não ocorra a dicotomia 

entre o ensino e as necessidades de saúde da população (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004; SANTANA; CAMPOS; SENA 1999). Essa dissociação é 

prejudicial para ambas as partes, uma vez que, estando integradas, uma como campo 

de ensino e outra como campo de prática, têm condições de reconstituírem a si 

mesmas. Quanto maior o comprometimento entre elas, maior a imposição ética de 

mudarem a si mesmas (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

A dissociação entre as instituições de ensino (IE) e a realidade 

epidemiológica brasileira pode ser decorrente de múltiplos fatores, sendo o principal 

a falta de incentivo dos Estados e Municípios, uma vez que, mesmo as IES tendo 

autonomia na construção de suas estruturas curriculares, essas são dependentes das 

políticas públicas e da regulação do Estado. Cabe assim aos órgãos estaduais e 

municipais incentivar a inclusão do processo de envelhecimento nos programas e 

práticas educacionais em todos os níveis de escolarização, tal como a inclusão de 

disciplinas de Geriatria e de Gerontologia nos currículos dos cursos superiores. Da 

mesma forma, cabe às IE prestar contas, respondendo aos interesses públicos na sua 

tarefa social de formar as novas gerações de profissionais (SANTOS; 

GONÇALVES, 2009).  

Apesar do despertar tardio dos Ministérios da Saúde e da Educação 

brasileiros para a formação em Geriatria e Gerontologia, estas começam 

gradativamente a deixar de ser dadas exclusivamente por cursos de extensão 

universitária, de pós-graduação ou informalmente através de eventos de curta 

duração, promovidos por sociedades científicas, institutos e organizações sociais não 

vinculadas às IES (MARTINS DE SÁ, 2006). Esses cursos, em muitos casos, vêm 

limitando seus conteúdos para suprir a falta de conhecimento prévio dos alunos sobre 

o envelhecimento e as peculiaridades do cuidado ao idoso, formando especialistas 
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com conteúdos básicos que deveriam constar na graduação (ALVES et al., 2009; 

MOTTA; AGUIAR, 2007). 

O envelhecimento e o cuidado ao idoso já podem ser identificados atualmente 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais de alguns cursos superiores, a exemplo das 

Diretrizes Curriculares dos cursos de Medicina, Enfermagem e Educação Física
8
: 

 O inciso VI do Art. 6º da Resolução CNE/CES nº 4 do ano de 2001 

coloca como conteúdos essenciais para o Curso de Medicina a “promoção 

da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres humanos 

[…], envelhecimento e do processo de morte […] e as relacionadas ao 

meio social e ambiental” (BRASIL, 2001a, p. 38); 

 Em relação ao curso de Enfermagem, o Art. 6º, inciso II, alínea b da 

Resolução CNE/CES nº 3 do ano de 2001 coloca como essencial para 

Assistência em Enfermagem a existência de “conteúdos (teóricos e 

práticos) que compõem a assistência de Enfermagem em nível individual 

e coletivo prestada […] ao idoso, considerando os determinantes sócio-

culturais, econômicos e ecológicos do processo saúde-doença, bem como 

os princípios éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado de 

Enfermagem” (BRASIL 2001b, p. 37); 

 Já o primeiro parágrafo do Art. 6º da Resolução nº 7 do ano de 2004, 

coloca que a concepção nuclear do projeto pedagógico de formação do 

graduado em Educação Física deve focar como uma de suas competências 

e habilidades saber diagnosticar os interesses, as expectativas a as 

necessidades das pessoas (crianças, jovens, adultos, idosos, […]) de modo 

a planejar, prescrever, ensinar, orientar, assessorar, supervisionar, 

controlar e avaliar projetos e programas de atividades físicas, recreativas e 

esportivas nas perspectivas da prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, […] (BRASIL, 2004c). 

 

 

8
  Os cursos de Odontologia, Serviço Social e Psicologia, que também compuseram este 

trabalho, apesar de não apresentarem em suas Diretrizes Curriculares o cuidado ao idoso de forma 

pontual, estas apresentam a necessidade de se ter um abordagem interdisciplinar do conhecimento e a 

de se levar em consideração o contexto biopsicosocial dos pacientes e/ou o contexto histórico da 

sociedade (BRASIL, 2002; BRASIL, 2001c; BRASIL, 2001d). 
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Segundo Doll (2006), o estudo do envelhecimento começa a ser incluído cada 

vez mais nos cursos de graduação, principalmente nos cursos de Educação Física, 

Enfermagem, com também em outros cursos como Psicologia e Medicina. Já podem 

ser encontradas Universidades comprometidas o fenômeno biopsicossocial do 

envelhecimento de suas regiões, incluindo o estudo do envelhecimento nos currículos 

dos seus cursos, sejam eles da saúde ou não, como por exemplo, a Universidade de 

Passo Fundo (BOTH, 2004), como também, cursos de Bacharelado em Gerontologia 

como o da Universidade de São Paulo (USP) Leste, fundado em 2006 e o da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), aprovado em 2008. 

É importante frisar que, mesmo o envelhecimento sendo cada vez mais 

discutido, da existência de legislação e de algumas graduações já estarem abordando 

o envelhecimento, pode-se dizer que ainda não está clara ou devidamente valorizada 

a importância desses conteúdos para a sociedade e para o idoso como ator social 

(MOTTA, 2008; LIMA, 2009). Ressalta-se, que o desinteresse tanto social quanto 

dos Municípios e Estados pelo envelhecimento populacional de suas regiões tem 

repercutido negativamente na formação dos profissionais de saúde, de forma que as 

IES e respectivos corpos docentes que parecem ainda não estar suficientemente 

motivados a adaptarem suas estruturas curriculares e seus métodos de ensino às 

mudanças demográficas e epidemiológicas de suas regiões, mesmo tendo o cuidado 

ao idoso já presente em algumas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

saúde (MOTTA; AGUIAR, 2007). 

 

3.4 FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NA ÁREA DA 

GERIATRIA, GERONTOLOGIA E A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

O Art. 3º da Lei 8.080 de 1990 já definia a saúde dentro de um contexto 

biopsicossocial e econômico. Ela diz que: “A saúde tem como fatores determinantes 

e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais...” (BRASIL, 1990). Este conceito desvincula a saúde da 

ausência da doença e proporciona uma visão mais ampla, interdisciplinar, do que 

vem a ser saúde. 
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A interdisciplinaridade tem por objetivo superar a visão restrita de mundo 

para compreender a complexidade da realidade, mostrando o ser humano como um 

ser determinante e determinado pelo meio (MOTTA, 2005). Ela mostra a 

necessidade de se superar a fragmentação da produção do conhecimento no campo 

da ciência (MOTTA, 2006) presente no modelo clássico de aquisição do 

conhecimento, em que na sua organização curricular as matérias são isoladas, 

classificadas em disciplinas e justapostas em um currículo multi ou pluridisciplinar 

(MARTINS DE SÁ, 2006). 

Para entender melhor o que são “práticas” de produção de conhecimento e 

interpretação da realidade multi, inter e transdisciplinares, será apresentada a 

contextualização e definição dada a elas por Vasconcelos (2002, apud MOTTA, 

2006, p. 27): 

 

A prática multi é composta por campos de saber 

simultâneos, que mantêm um objetivo único, porém sem 

cooperação, e realizam um trabalho isolado e sem troca de 

informações.  

[...] 

Na trans, há a estabilização de um campo teórico, aplicado 

ou disciplinar, de tipo novo ou mais amplo em relação aos 

que lhe embasam. 

Na inter, na qual a interação participativa constrói um eixo 

comum a um grupo de saberes, há apresentação de objetivos 

múltiplos, com horizontalização das relações de poder e 

coordenação. 

 

Pode-se dizer que a interdisciplinaridade implica em um trabalho em equipe. 

Jacob Filho e Sitta (1996, p. 440) são autores que valorizam o conceito mais amplo 

de equipe, não fazendo distinção entre as três práticas acima citadas. Para eles, “se 

falamos de MÚLTIplos profissionais, INTERativos, com interesse em TRANSferir 

conhecimentos em todos os sentidos, estamos falando de uma equipe, e não de um 

conjunto de profissionais” (grifo dos autores). 

O estudo do envelhecimento possui uma característica intrínseca 

interdisciplinar, o que tem exigido das IES uma estrutura de ensino mais flexível, 

fator que tem dificultado a implementação do estudo do envelhecimento, uma vez 

que a interdisciplinaridade contraria a rigidez pluri e multidisciplinar do modelo 

clássico de aquisição do conhecimento (MARTINS DE SÁ, 2006). Contudo, 

segundo o mesmo autor (p. 1476), além da rigidez estrutural, outros fatores também 
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podem dificultar a implantação de uma proposta educacional inovadora na área da 

gerontologia. São eles:  

 

a) Comodismo. É mais fácil trabalhar de forma parcelada; 

b) Necessidade de autoafirmação e autopreservação de cada 

disciplina em relação às demais; 

c) Medo de perder o prestígio pessoal; 

d) Obstáculos de natureza psicossocial e cultural; 

e) Obstáculos metodológicos; 

f) Obstáculos de natureza material (falta de espaço 

adequado, tempo, finanças). 

 

Além destas dificuldades, os professores têm sido o maior obstáculo para esta 

inovação, uma vez que estes, por medo do fracasso, resistem mais a novas práticas 

que outros profissionais. Deste modo, faz-se necessária a capacitação dos professores 

para que estes se sintam mais seguros e possam tratar metodologicamente as 

questões curriculares do envelhecimento, organizando as matérias não mais de forma 

isolada e justaposta, mas segundo um novo critério de agrupamento, que tanto pode 

ser por áreas do conhecimento como por módulos interativos (MARTINS DE SÁ, 

2006). 

Na formação do profissional de saúde, a interdisciplinaridade se faz 

importante tanto na teoria quanto na prática, principalmente na área da geriatria e 

gerontologia.  O contato do aluno com idosos durante a graduação, principalmente 

com idosos saudáveis, pode reduzir o preconceito para com estes (MOTTA, 2008). 

Além disso, a prática interdisciplinar pode ajudá-lo a compartilhar conhecimentos, 

fazer repensar a maneira pela qual o idoso está sendo assistido, evitar atitudes 

individualistas e favorecer o despertar para outras necessidades do idoso que 

separadamente não poderiam ser identificadas devido à especificidade dos 

conhecimentos de cada categoria profissional (MACHADO, 2002; SAINTRAIN; 

VIEIRA, 2008). 

Pesquisas, ao comparar o cuidado convencional com o interdisciplinar de 

pacientes idosos, já têm mostrado que o cuidado interdisciplinar tem reduzido a 

mortalidade, a dependência e a necessidade de cuidados institucionais (COELHO 

FILHO, 2000). Entretanto, assim como na teoria, ainda são muitos os obstáculos para 

se construir uma prática interdisciplinar. 
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Vasconcelos (2002 in MOTTA, 2006) apresenta alguns dos obstáculos e 

limitações encontrados na construção de uma prática interdisciplinar. No campo das 

profissões e instituições corporativas ele cita como obstáculos a divisão social e 

técnica do trabalho, como também a constituição dos saberes enquanto estratégia de 

poder. As instituições estabelecem fronteiras de saber e de competência controlando 

a formação e as práticas, assim como as normas éticas em defesa dos interesses 

econômicos e políticos de cada grupo.  

A precarização das condições de trabalho é outro fator de dificuldade na 

construção de uma prática interdisciplinar, pois os vínculos informais, o excesso de 

trabalho, a competitividade e o uso de tecnologia levam ao isolamento e dificultam a 

estruturação e o desenvolvimento da equipe. Tais dificuldades também são 

encontradas na Estratégia Saúde da Família – ESF, proposto pelo Ministério da 

Saúde, que tem o trabalho de equipe como elemento chave para a mudança do 

modelo assistencial tecnicista/hospitalocêntrico para um modelo focado mais na 

família e nas suas necessidades (ROSA; LABATE, 2005). 

Segundo Loch-Neckel (2009), Rosa e Labate (2005) a falta do exercício do 

trabalho em equipe durante a formação dos profissionais de saúde tem dificultado a 

implementação do modelo assistencial proposto pela ESF e levado a uma assistência 

medicocentrada, com procedimentos técnicos rotineiros, fragmentados e nivelados, 

focados apenas nos aspectos biológicos. Isto tem dificultado o tratamento integral da 

comunidade e colocado os membros do PSF impotentes perante a complexidade do 

objeto da saúde. 

 

3.5 TEORIA DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES HUMANAS 

BÁSICAS (MASLOW) 

Como visto nas sessões anteriores, atualmente existe a necessidade de se 

formar profissionais que ao cuidar do “ser velho” sejam capazes de compreendê-lo 

em seu processo de envelhecimento com todas as suas dimensões conceituais, 

biológicas, sociais, políticas, histórica, profissional, cultural e ética, de modo que 

possam formular e implementar propostas para o enfrentamento das questões 

gerontogeriátricas na sociedade contemporânea de modo eficiente, eficaz e efetivo 

(MARTINS DE SÁ, 2006; MOTTA, 2008). 
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Diante da necessidade de se formar profissionais mais humanizados e de se 

considerar que um maior conhecimento das necessidades dos pacientes idosos 

ajudará os profissionais da saúde na elaboração de uma abordagem de tratamento 

mais focada nas necessidades do paciente que na doença, considera-se pertinente 

utilizar a Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas Básicas de Maslow como 

parâmetro para se identificar quais foram as necessidades vistas pelos profissionais 

durante a graduação. 

Maslow (1968) diz que sua Teoria parte do princípio de que o ser humano 

tem necessidades não só fisiológicas, como também psicológicas, e que estas últimas 

quando satisfeitas dentro do ambiente em que se vive podem evitar doenças e o mal 

estar subjetivo. Nesta teoria, as necessidades ou valores humanos estão 

complexamente inter-relacionadas de forma hierárquica, em que as primeiras em 

uma hierarquia sobrepõem-se às subsequentes numa ordem de vigor e propriedade. 

Maslow dispõe a hierarquia das necessidades humanas básicas na seguinte ordem: 

fisiológicas, psicológicas de segurança, de amor e pertencimento, de estima e de 

crescimento ou auto-atualização (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Hierarquia das Necessidades Humanas Básicas de Maslow. 
FONTE: MASLOW, A.H. Motivation and Personality, 2 ed,  Nova Iorque: Harper & Row, 1970. 

Araújo e Vieira (2005) comentam a hierarquia das necessidades humanas 

básicas de Maslow (1962), na ordem hierárquica acima citada, da seguinte forma: 

 Necessidades fisiológicas: relacionadas com as necessidades de 

sobrevivência (manutenção da vida, descanso, excrementos, sexo...) dos 

animais racionais ou não. Maslow (1962) diz que mesmo existindo outras 

Amor e pertencimento 

 

Fisiológicas 

 

Segurança 

 

UFS/BICE 

Estima 

 

Ser 
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necessidades não satisfeitas, as necessidades fisiológicas dominam a 

motivação humana; 

 Necessidades de segurança: relacionam-se com proteção em si, com a 

estabilidade, os limites e a tranquilidade diante de situações inquietantes. 

A busca de conhecimento e a religiosidade, quando organizam o universo 

pessoal do indivíduo, também se enquadram nessas necessidades; 

 Necessidades de amor e pertencimento: são necessidades expressas nos 

desejos de fazer parte da comunidade e de um grupo social, de dar e 

receber amor, de formar uma família e de fazer amizade; 

 Necessidades de estima: dividem-se em dois tipos de estima, uma 

referente à necessidade de respeito ou estima pelos demais (apreciação, 

dignidade...) e auto-estima que se refere à necessidade de confiança em si 

mesmo (competência, independência, vitórias...); 

 Necessidades de auto-atualização, de crescimento ou de ser: 

relacionadas à necessidade interior de cada pessoa de mostrar seus 

potenciais, talentos e capacidades. O não aprimoramento dos potenciais e 

talentos pessoais gera o sentimento de frustração e descontentamento. 

Segundo Ribeirinho (2004), o preconceito para com o idoso tem dificultado a 

visualização de suas reais necessidades por parte dos profissionais de saúde, que 

muitas vezes ignoram as necessidades de independência, escolha e tomada de 

decisões, dignidade, auto-estima e atualização do idoso fazendo com que o idoso se 

sinta inferiorizado, levando à queda da auto-estima e a promoção de limitações e 

dependência destes.  

Para que as reais necessidades do idoso sejam consideradas, Duarte (2002 

apud RIBEIRINHO, 2004) propõe ao profissional que intervém junto ao idoso, que 

inicie a avaliação identificando o nível de satisfação das necessidades básicas e quais 

delas estão intervindo no bem estar do idoso, para que com base nesses dados, o 

profissional juntamente com o idoso e sua família possam discutir as possíveis 

intervenções para o suprimento de tais necessidades. Ribeirinho (2004, p 139) 

complementa o pensamento dizendo que, 

 

[...] não basta uma análise estática da situação em que o 

indivíduo se encontra em determinado momento. É 

necessário que se analise a sua trajectória e se entenda a 
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situação actual como fazendo parte de um processo 

dinâmico cuja compreensão é fundamental para se dispor de 

bases suficientemente sólidas para a definição de um 

projecto de intervenção eficaz. 

 

Infelizmente, os avanços tecnológicos ocorridos na área da saúde no decorrer 

do século XX tem supervalorizado a doença e seus sintomas em detrimento da 

particularidade do paciente, sendo os estudantes muitas vezes treinados para “operar 

equipamentos e fazer leituras de variáveis biológicas, sem espaço para desenvolver 

habilidades e competências que os capacitem a reconhecer o ser humano como 

unidade biopsicossocial e espiritual, inserido num contexto epidemiológico e 

sociocultural” (ALVES et al., 2009, p. 557). Isso tem dificultado o atendimento ao 

idoso uma vez que para atendê-lo faz-se necessário tomar medidas preventivas e de 

suporte que possibilitem a autonomia e independência, não sendo o suficiente cuidar 

apenas das patologias do idoso.  

Como foi visto a identificação precoce dos fatores co-determinantes da maior 

ou menor exposição ao risco de perda de autonomia e independência do idoso como 

a renda, a situação sócio-familiar, a moradia, o acesso aos cuidados de saúde, assim 

como, o acesso à informação e ao conhecimento, são de extrema importância para se 

fazer medidas preventivas e de suporte ao idoso (RIBEIRINHO, 2004). Segundo 

Motta e Aguiar (2007, p.364), o estudo restrito às patologias e/ou ao processo 

biológico de envelhecimento “não é capaz de preparar profissionais aptos a adequada 

atenção aos idosos. 

A idade cronológica tem sido parâmetro de embasamento na definição das 

políticas públicas. Da mesma forma, o atendimento ao idoso tem sido balizado na 

idade cronológica. Não sendo esta um referencial adequado para definir a verdadeira 

idade do indivíduo, faz-se necessário que as políticas públicas, assim como a forma 

de abordar o idoso no atendimento pelo profissional de saúde, passem a ter foco nas 

necessidades do indivíduo idoso, dentro de seu contexto biopsicossocial. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 MÉTODO 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de corte transversal de caráter 

qualiquantitativo em que são encontradas três fases: exploratória, descritiva e 

documental. 

Segundo Minayo (2006, p.171), “a fase exploratória de uma investigação é 

tão importante que ela em si pode ser considerada uma pesquisa exploratória.” Inicia-

se na construção do projeto com levantamento da literatura e vai até os 

procedimentos e testes para a entrada do pesquisador no campo da pesquisa. 

Neste trabalho, a fase exploratória contribuiu para melhor conhecer as 

características da população a ser estudada, para planejar de forma mais eficiente o 

tamanho da amostra, como também, para escolha das disciplinas a serem analisadas 

por curso e identificação das leis que determinam a inclusão do estudo do 

envelhecimento nas Instituições de Ensino Superior – IES (Figura 2). 

Em relação à segunda fase, “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (Gil, 1999, p.44). Quanto à 

documental, Bardin (2008, p.47) diz que “[…] a análise documental tem por objetivo 

dar forma conveniente e representar de outro modo essa informação, por intermédio 

de procedimentos de transformação”. Pode-se dizer que, a análise documental 

permite que um documento primário (ementas, matrizes curriculares, etc.) seja 

representado em um documento secundário (análises, sínteses, e outros 

procedimentos).  

Os conteúdos dos programas das disciplinas selecionadas por curso, 

referentes ao ensino do processo de envelhecimento, foram analisados, sintetizados e 

organizados em uma planilha que apresenta o nome do curso, as disciplinas com seus 

respectivos códigos, a existência ou não de conteúdos referentes ao envelhecimento 

nas ementas, a existência ou não de unidades específicas do programa que abordam o 

envelhecimento e as cargas horárias das aulas teóricas e práticas encontradas (Figura 

3). 
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Figura 3: Fluxograma das etapas da fase documental da pesquisa. Aracaju-SE, 2009. 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Sergipe – UFS, na 

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, localizada no município de 

São Cristóvão, e no Campus da Saúde, localizado no bairro Sanatório do município 

de Aracaju. Esta instituição foi escolhida por ser a IES mais antiga do Estado, tendo 

assim formado a maior parte dos profissionais de saúde desta cidade. 

Como é corrente nas sociedades as pessoas idosas serem mais pobres que os 

adultos da mesma população (RODRIGUES; RAUTH, 2006; BRASIL, 2006c), este 

público idoso tende majoritariamente a procurar atendimento em instituições 

públicas vinculadas ao SUS. Assim sendo, optou-se por realizar a pesquisa também 

em hospitais públicos e Unidades Básicas de Saúde.  

Foram utilizados como locais de pesquisa os seguintes hospitais públicos: 

 Hospital Universitário; 

 Hospital Governador João Alves Filho; 

 Hospital Municipal Zona Norte Dr. Nestor Piva; 

 Hospital de Urgência Fernando Franco – Zona Sul; 

os seguintes hospitais filantrópicos conveniados ao SUS: 

 Fundação de Beneficência Hospital Cirurgia; 

Análise das disciplinas selecionadas por curso 

Leitura dos planos de ensino das disciplinas 

Identificação dos conteúdos específicos ao estudo do envelhecimento 

Preenchimento de planilhas com os dados encontrados 
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 Hospital Santa Isabel; 

 Hospital São José; 

e as 21 Unidades Básicas de Saúde desta cidade abaixo listadas, segundo cada 

região: 

 1ª região: 

o Centro de Saúde Augusto Franco; 

o C. S. Niceu Dantas; 

 2ª região: 

o C. S. Geraldo Magela; 

o C. S. Celso Daniel; 

 3ª região: 

o C. S. Ministro Costa Cavalcante; 

o C. S. Ávila Nabuco; 

o C. S. Dona Sinhazinha; 

o C. S. Dr. Max de Carvalho; 

 4ª região: 

o C. S. Joaldo Barbosa; 

o C. S. Manoel de Souza Pereira 

o C. S. Fernando Sampaio; 

o C. S. Edézio Vieira de Melo; 

o C. S. Adel Nunes; 

 5ª região: 

o C. S. do Adolescente (CAIC); 

o C. S. Dona Jovem; 

 6ª região: 

o C. S. Francisco Fonseca; 

o C. S. José Augusto Barreto; 

 7ª região: 

o C. S. João Cardoso N. Júnior (CSU); 

o C. S. Anália Pina de Assis; 

 8ª região: 

o C. S. Lauro Dantas Hora; 

o C. S. Onésimo Pinto; 
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o C. S. Walter Cardoso. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

4.3.1 Dos Cursos 

Foram incluídos neste trabalho apenas os cursos voltados ao cuidado da 

saúde, e que possuem mais de dez anos de existência na UFS, para que fosse possível 

obter, através da relação formação e prática, a percepção dos profissionais quanto ao 

seu preparo para o atendimento ao idoso.  

Foram seis os cursos que compuseram esta pesquisa: Medicina, Bacharelado 

em Enfermagem, Odontologia, Serviço Social, Educação Física Licenciatura e 

Psicologia. 

 

4.3.2 Dos Profissionais 

Apenas participaram da população e da amostra deste trabalho os 

profissionais egressos da UFS que atuam na rede básica e/ou em hospitais públicos e 

conveniados na cidade de Aracaju e que prestam atendimento a pacientes idosos. 

 

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Após a seleção dos profissionais formados pela UFS e a exclusão dos 

médicos obstetras, pediatras e demais profissionais que, por algum motivo, não 

atuavam junto à população idosa, a população constitui-se de 1027 profissionais 

formados pela UFS, entre eles: 572 médicos, 279 enfermeiros, 46 assistentes sociais, 

15 educadores físicos, 120 odontólogos e 13 psicólogos. O processo para obtenção 

destes valores está descrito na seção referente à coleta de dados. 

Para o cálculo da amostra, foi feito uso da fórmula para o cálculo de amostras 

finitas de Gil (1999, p.107), apresentado a seguir: 
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n

2
pqN

e
2
N 1

2
pq

, 

 

em que n é o tamanho da amostra, 
2
 é o nível de confiança, p é a percentagem 

estimada para a população, q é a percentagem complementar, N é o tamanho da 

população e e
2
 é o erro máximo permitido. 

Para tal, foi estabelecido um nível de confiança de dois desvios padrão, 

equivalente a 95%, um erro máximo de 5% e foi considerado que apenas 2% dos 

profissionais possuíam formação em Geriatria e Gerontologia. 

 

 

Figura 4: Número de profissionais que compuseram a amostra por categoria 

profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Após os cálculos, obteve-se como resultado uma amostra de 69 médicos, 61 

enfermeiros, 45 odontólogos, 29 bacharéis em Serviço Social, 12 educadores físicos 

e 11 psicólogos, somando-se 227 profissionais. Entretanto, ao término da coleta, em 

virtude de discrepâncias encontradas entre as informações prestadas pelas 

instituições acerca de seus profissionais e a realidade constatada em campo, a 

amostra atualizada contou com 91 médicos, 71 enfermeiros, 47 odontólogos, 32 

assistentes sociais, 14 educadores físicos e 12 psicólogos, totalizando 265 

profissionais (Figura 4). 

Inicialmente, para obtenção da amostra, foi feita uma amostragem aleatória 

através do sorteio dos números referentes a cada profissional listado. Contudo, pelo 

fato dos dados oferecidos pelas Instituições se encontrarem desatualizados, alguns 
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dos profissionais selecionados não foram localizados. Este fato tornou inviável esta 

abordagem, haja visto o tamanho da amostra calculado e o tempo de execução desta 

pesquisa. Assim sendo, fez-se necessária uma amostragem por conveniência. 

 

4.5 DOCUMENTOS PESQUISADOS 

Para a realização da pesquisa documental, inicialmente foram selecionados no 

site da UFS os projetos pedagógicos dos cursos em estudo para em seguida realizar a 

seleção das disciplinas pela observação das ementas, por curso, que poderiam 

apresentar conteúdos relativos ao envelhecimento ou ao cuidado de pessoas idosas 

(Figura 2). 

Foram selecionadas 21 (vinte e uma) disciplinas do curso de Medicina, 7 

(sete) do Bacharelado em Enfermagem, 14 (quatorze) do curso de Odontologia, 11 

(onze) do Bacharelado em Serviço Social, 18 (desoito) do curso de Educação Física 

Licenciatura (código 250 na UFS
9
), 8 (oito) do curso de Educação Física 

Licenciatura (código 251 na UFS) e 24 (vinte e quatro) do curso de Psicologia, 

formando um total de 103 disciplinas. Entretanto, em decorrência da não mais 

existência de algumas das disciplinas ou da ausência dos programas das disciplinas 

nos departamentos, seja pela não existência de professores ou por ainda não 

possuírem programas das disciplinas selecionadas, foram obtidos os programas de 

20, 7, 14, 11, 18, 3 e 24 disciplinas por curso, respectivamente, formando um total de 

97 disciplinas (Figura 3). 

A seleção das disciplinas foi realizada pela pesquisadora e revista por uma 

estudante do curso de graduação em Enfermagem da UFS em meados de agosto de 

2008. A coleta dos programas das disciplinas selecionadas ocorreu entre outubro de 

2008 e outubro de 2009. 

Abaixo, seguem listadas as disciplinas selecionadas por curso, com seus 

respectivos códigos. Os programas das disciplinas abaixo citadas foram solicitados e 

 

 

9
  Na UFS, aos cursos de graduação, é atribuído um código numérico de três algarismos. No 

caso do curso de Educação Física, que está passando por mudanças em seu projeto pedagógico, o 

curso de Licenciatura em Educação Física está deixando, gradativamente, de ser identificado pelo 

código de nº 250 para o de nº 251. 
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entregues após assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

pelos chefes de departamento dos referidos cursos: 

 Curso de Medicina: Ginecologia (211101), Anestesiologia (21106), 

Processos Patológicos Gerais (211011), Propedêutica Médica (211021), 

Medicina Interna I (211041) e II (211042), Doenças Infecciosas e 

Parasitárias (211043), Clínica Cirúrgica (211052), Otorrinolaringologia 

(211071), Medicina Legal (211121), Psiquiatria Clínica (211131), Saúde 

Coletiva I (211152), II (211153) e III (211154), Dermatologia (211161), 

Estudo Integrado das Doenças do Aparelho Digestivo (211162), 

Neurologia (211163), Doenças do Aparelho Urinário (211164), 

Hematologia (211168), Endocrinologia (211169) e Oftalmologia 

(211081), sendo que o plano de ensino desta última não foi obtido por não 

se encontrar na coordenação nem em site do curso; 

 Curso de Bacharelado em Enfermagem: Enfermagem Médica 

(204001), Enfermagem Cirúrgica (204002), Enfermagem Psiquiátrica 

(204003), Nutrição Básica (204011), Enfermagem em Doenças 

Transmissíveis (204061), Enfermagem em Saúde Pública (204062) e 

Estágio Supervisionado (204091); 

 Curso de Odontologia: Dentística Restauradora I (208211) e II 

(208212), Odontologia Social I (208213) e II (208214), Endodontia 

(208215), Prótese Total (208221), Prótese Parcial Removível (208222), 

Prótese Fixa (208223), Anestesia (208231), Periodontia I (208234) e II 

(208235), Diagnóstico Oral (208245), Clínica Odontológica Integrada I 

(208906) e II (208907); 

 Curso de Bacharelado em Serviço Social: Fundamentos Históricos e 

Teórico-Metodológicos do Serviço Social I (304302), II (304303) e III 

(304304), Movimentos Sociais e Serviço Social (304314), Realidade 

Regional (304315), Trabalho e Sociabilidade (304321), Serviço Social e 

Processos de Trabalho (304361), Oficina de Instrumentalidade 

Profissional I (304362) e as disciplinas optativas Tópicos Especiais em 

Política Social I (304341) e II (304342) e Política Social (304344); 

 Curso n° 250 – Educação Física Licenciatura: Cineantropometria 

(203021), Componentes Funcionais da Atividade Física (203023), 
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Prevenção e Segurança da Atividade Física e Desportiva (203024), 

Natação I (203041) e II (203042), Basquetebol I (203051), Futebol I 

(203053), Handebol I (203056), Voleibol I (203058), Artística I (203061), 

Atletismo I (203070) e II (203071), Aprendizagem Motora em Educação 

Física (203082), Atividades Rítmicas (203084), Capoeira I (203085), 

Ginástica I (203091) e II (203092), Ginástica Recreação I (203093); 

 Curso n° 251 – Educação Física Licenciatura: Crescimento e 

Desenvolvimento Humano (203001), Educação e Ludicidade (203114) e 

Teoria e Prática da Ginástica Geral (203065). As disciplinas 

Comportamento Motor (203026), Educação Física Adaptação e Inclusão 

(203028), Corpo, Expressão e Linguagem (203068) e Estagio 

Supervisionado em Educação Física I (203115) e II (203116) também 

foram selecionadas, entretanto não fizeram parte do corpus da pesquisa. A 

ausência destas deve-se ao fato das disciplinas fazerem parte do novo 

projeto pedagógico do curso, que iniciará no ano letivo 2010/1. Assim 

sendo, de forma similar, ainda existem disciplinas sem a liberação de 

vagas para professores e outras que ainda não possuem seus planos de 

ensino prontos e disponíveis no Departamento de Educação Física; 

 Curso de Psicologia: Psicologia Geral (406211), Introdução à Psicologia 

(406212), Grandes Temas da Psicologia (406213), Princípios de 

Psicologia Experimental (406232), Técnicas de Exame Psicológico I 

(406236) e II (406237), Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 

(406251), Psicologia do Desenvolvimento II (406253), Psicologia do 

Envelhecimento (406254), Introdução à Psicologia da Aprendizagem 

(406256), Psicologia da Aprendizagem (406257), Desenvolvimento 

Motor (406259), Psicomotricidade (406261), Psicologia do Excepcional 

(406263), Tópicos Especiais em Psicologia do Desenvolvimento 

(406264), Dinâmica de Grupo e Relações Humanas (406277), Psicologia 

e Práticas de Saúde (406279), Psicologia e Comunidade (406284), 

Psicologia Hospitalar (406287), Introdução a Psicopatologia (406301), 

Psicopatologia Geral I (406302) e II (406303), Psicologia Médica 

(406304) e Psicoterapia Breve (406314). 
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Vale salientar que, devido às mudanças que vêem ocorrendo na grade 

curricular do curso de Licenciatura em Educação Física, foram selecionadas 

disciplinas tanto do curso n° 250 quanto do curso n° 251. Tal divisão fez-se 

necessária para que as disciplinas Componentes Funcionais da Atividade Física 

(203023), hoje Fisiologia do Exercício (203705), e Epidemiologia da Atividade 

Física (203509), e a disciplina Prevenção e Segurança da Atividade Física e 

Desportiva (203024), hoje Emergência em Atividade Física e Saúde (203704), 

fossem mencionadas. 

 

4.6 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Neste estudo foram utilizados como instrumentos de medida: 

 Questionário autoaplicável (Apêndice C), com questões abertas e 

fechadas correspondentes à formação em Geriatria e Gerontologia, e as 

facilidades e dificuldades encontradas pelos profissionais em estudo em 

sua prática junto ao paciente idoso; 

 Planilha para análise dos currículos, que apresenta o nome do curso e 

do programa de disciplina analisado, a presença ou ausência do tema em 

estudo na ementa, dentro da programação geral da disciplina ou em 

alguma de unidade desta, além de espaços para serem registradas cargas 

horárias das aulas teóricas e práticas quando realizadas. 

Devido à ausência de um instrumento padrão que melhor se adequasse à 

presente pesquisa, o questionário e a planilha utilizados foram elaborados pela 

pesquisadora. O questionário foi utilizado após dois testes piloto, tendo sido cada 

teste realizado com 10 profissionais, de acordo com os critérios de inclusão da 

pesquisa. Os testes foram realizados no mês de outubro de 2008.  

 

4.7 COLETA DE DADOS 

Para a identificação dos indivíduos que compunham a população em estudo, 

foram feitas solicitações aos diretores dos hospitais públicos e conveniados ao SUS e 

ao secretário de município da saúde da cidade de Aracaju das relações dos 
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profissionais pertencentes a cada instituição (Figura 2). O período entre as 

solicitações e o recebimento dos dados solicitados foi de agosto a dezembro do ano 

de 2008. 

Os nomes dos profissionais fornecidos em documentos impressos foram 

digitalizados e organizados em planilha do programa BrOffice.org Calc, por 

categoria profissional, em ordem alfabética. Este processo foi importante para 

auxiliar na identificação dos nomes repetidos, visto que vários profissionais atuavam 

em mais de uma instituição. 

Houve a necessidade de identificação dos profissionais egressos da 

Universidade Federal de Sergipe, por categoria profissional, para a correta 

determinação da população da pesquisa. Foi feita solicitação de cópia das listas 

oficiais de todos os egressos dos cursos objetos deste estudo ao Departamento de 

Administração Acadêmica – DAA da referida universidade (Figura 2).  

De posse dos dados, foi feita manualmente a identificação dos profissionais 

egressos da UFS, por curso, sendo adicionada a data de conclusão de curso dos 

mesmos na planilha acima citada. Após preenchimento de todos os dados, os 

profissionais não identificados como egressos desta instituição foram excluídos da 

população da pesquisa. 

As planilhas contendo todos os dados coletados foram organizadas por 

categoria profissional e instituição de trabalho. De posse da lista do total dos 

profissionais das instituições objeto desta pesquisa, a pesquisadora pôde identificar 

os profissionais em seus ambientes de trabalho através de informações dos 

funcionários das instituições no momento em que a pesquisa estava sendo realizada. 

Na busca por uma amostragem mais próxima da realidade, durante a pesquisa 

de campo, o tamanho da amostra foi aumentado após a exclusão de profissionais 

identificados como exonerados e do acréscimo de profissionais que não constavam 

originalmente nas listas fornecidas pelas instituições. 

Os profissionais foram abordados e questionados quanto à participação nesta 

pesquisa, e, após assinatura do TCLE, contendo informações pertinentes ao estudo, o 

questionário foi aplicado. A coleta dos dados ocorreu entre os meses de março e 

junho de 2009. 
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4.8 ANÁLISE DOS DADOS  

Para análise dos dados, os questionários foram codificados por siglas 

correspondentes a cada categoria profissional, “Méd” para os médicos, “Enf” para os 

enfermeiros, “Odt” para os odontólogos, “Sev. S.” para os assistentes sociais, “Ed. 

F.” para os educadores físicos e “Psic.” para os psicólogos, resguardando a 

identidade dos mesmos e enumerados, seguindo a sequência dos anos de conclusão 

de curso dos profissionais. 

Para a análise qualitativa desta pesquisa, foi utilizada, como ferramenta, a 

análise de conteúdo, que pode ser definida como “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

destas mensagens” (BARDIN, 2008, p 44). 

Segundo Minayo (2006), a técnica de análise de conteúdo consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou 

frequência signifiquem algo para o objetivo analítico visado.  

A descrição do conteúdo da mensagem, também conhecida como a análise 

categorial dos dados, consiste em encontrar os núcleos de sentido das falas e 

classificá-los segundo a frequência de sua presença ou ausência. O tratamento dos 

dados foi feito manualmente em três etapas: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos dados, descritas abaixo.  

 A pré-análise constou de: 

o Leitura flutuante: com o objetivo de se impregnar do conteúdo e 

identificar a mensagem passada por cada profissional. 

Concomitantemente, foi feita a seleção dos questionários; 

o Constituição do corpus: só fizeram parte da amostra aqueles que 

preencheram os critérios de inclusão. Os demais foram excluídos; 

o Formulação ou retomada das hipóteses e objetivos inicias: foram 

retomados os objetivos iniciais, após a verificação da coerência das 

questões em relação aos objetivos da pesquisa. 

 Exploração do material: análise vertical e leitura exaustiva de todo o 

material. A seguir, para tornar a análise manual mais eficiente, as 
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respostas obtidas nos questionários foram agrupadas por pergunta, etapa 

denominada análise horizontal, por categoria profissional. Após 

organização dos dados, foram identificados os núcleos de sentido das 

respostas, trechos das respostas ou palavras (unidade de registro), 

formando as subcategorias que foram agrupadas por afinidade em 

categorias. 

 Tratamento e interpretação dos resultados obtidos: consistiram na 

última etapa da análise dos dados. A frequência de aparecimento das 

subcategorias e/ou categorias das respostas dos profissionais, por curso, 

foram calculadas manualmente e/ou com o uso de planilha do programa 

BrOffice.org Calc. A Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas 

Básicas de Maslow (1962) foi utilizada como parâmetro para diagnosticar 

se o ensino do cuidado ao idoso está sendo abordado, focando o indivíduo 

como ser humano que possui necessidade de afeto, de realização, de 

inserção social, de segurança e de objetivos, ou apenas nas doenças que 

podem surgir no decorrer dos anos. A abordagem da interdisciplinaridade, 

no atendimento ao idoso também foi analisada através das respostas 

relativas à prática de cada categoria profissional. 

Os dados quantitativos foram apresentados tanto em forma de unidades de 

registro quanto através da frequência de aparecimento das categorias e subcategorias 

encontradas nas questões objetivas do questionário aplicado. Para o cálculo da 

frequência de aparecimento destas e para a apresentação dos resultados em gráficos, 

foi utilizado o programa BrOffice.org Calc. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para uma melhor apresentação dos resultados oriundos da pesquisa, a 

presente análise dos dados foi dividida nos seguintes tópicos: 

 Caracterização da amostra; 

 Atendimento ao idoso; 

 Formação em Geriatria e Gerontologia; 

 Necessidades dos idosos vistas pelos profissionais de saúde durante a 

graduação, segundo a teoria das necessidades humanas básicas de 

Maslow; 

 Contribuição da graduação para o atendimento ao idoso e sugestões dos 

profissionais para melhoria da formação nesta área; 

 Trabalho em equipe; 

 Facilidades e dificuldades encontradas na prática profissional junto ao 

idoso. 

 Necessidade de capacitação. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Para uma melhor descrição da amostra, foram feitos gráficos ilustrativos para 

a identificação das percentagens das categorias profissionais por sexo, idade, ano de 

conclusão do curso e ambientes de trabalho. 

A maioria dos componentes da amostra, em quase todas as categorias 

profissionais, foi composta pelo sexo feminino, à exceção dos médicos, cuja amostra 

foi composta em 53,8% por homens, e dos educadores físicos, em cuja amostra 

houve equiparação do número de integrantes de ambos os sexos (Figura 5) 

Com relação à idade dos profissionais por categoria profissional, a maioria 

dos profissionais afirmou ter idade igual ou superior a 40 anos, à exceção dos 

educadores físicos, em que 53,8% destes notificou ter até 30 anos de idade (Figura 

6). 
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Figura 5: Divisão percentual dos profissionais da amostra por sexo, por categoria 

profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Em relação ao ano de conclusão de curso, a maioria dos profissionais da 

amostra formou-se entre os anos 90 e 2000, à exceção dos odontólogos e assistentes 

sociais, que afirmaram em sua maioria ter concluído a graduação até os anos 80 

(Figura 7). 

 

 

Figura 6: Divisão percentual da idade dos profissionais da amostra por categoria 

profissional. Aracaju-SE, 2009. 
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Figura 7: Divisão percentual do período de conclusão da graduação dos 

profissionais, por categoria profissional. Aracaju-SE, 2009. 

A maior parte dos dados foi colhida em ambiente hospitalar, com exceção dos 

odontólogos, que apresentaram uma amostragem maior nas UBS (Figura 8), e dos 

educadores físicos, que compõem o Programa Academia da Cidade. 

 

 

Figura 8: Distribuição percentual dos ambientes de trabalho dos profissionais, por 

categoria profissional. Aracaju-SE, 2009. 

O Programa Academia da Cidade existe desde 2004 e é fruto de uma parceria 

entre o Núcleo de Pesquisa e Aptidão Física da Universidade Federal de Sergipe – 

UFS e a Secretaria Municipal de Saúde – SMS de Aracaju. Ele é composto por 
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educadores físicos e estudantes estagiários do curso de educação física. Eles 

oferecem um trabalho gratuito em 15 bairros da capital e têm como meta o estimulo 

da população para a adoção de um estilo de vida ativo e saudável (PREFEITURA 

DE ARACAJU, 2010). 

 

5.2 ATENDIMENTO AO IDOSO 

Em relação à demanda de atendimento ao idoso na rede pública do município 

de Aracaju, pode-se observar que existe uma alta demanda de atendimento à pessoa 

idosa em todas as categorias profissionais, com exceção dos Odontólogos que 

possuem uma demanda de atendimento média e dos Psicólogos que atendem o idoso 

mais esporadicamente (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Frequência de atendimento ao idoso por categoria profissional. Aracaju-

SE, 2009. 

É importante ressaltar que a alta freqüência de atendimento ao idoso pelos 

Educadores Físicos se deve ao fato desta população ter uma inserção específica no 

Programa Academia da Cidade. 

Destaca-se também, que o aumento percentual de idosos em Aracaju, que 

segundo os indicadores demográficos do Ministério da Saúde vem aumentando em 

uma proporção de aproximadamente de 0,1% ao ano (BRASIL, 2008a), repercute 
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diretamente no aumento da frequência de atendimento desta população e na 

necessidade de profissionais mais preparados para tal. 

 

5.3 FORMAÇÃO EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

Segundo a percepção dos profissionais quanto à existência ou não do tema 

envelhecimento nas disciplinas que cursaram durante suas graduações, foi observado, 

que os Enfermeiros e os Educadores Físicos, 71,8% e 61,5%, respectivamente, foram 

os que mais relataram a existência de temas relativos ao envelhecimento, seguidos 

dos profissionais de Serviço Social e Psicologia, 51,6% e 50,0%, e dos médicos e 

odontólogos, 35,2% e 14,9%. (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Percentual do número de citações referentes a existência de temas 

relativos à geriatria e a gerontologia durante a graduação, por categoria profissional. 

Aracaju-SE, 2009. 

A seguir serão descritas as disciplinas citadas pelos profissionais e as 

encontradas durante a análise documental. A ordem da apresentação das disciplinas 

por curso dar-se-á do menor para o maior número de citações referentes à existência 

ou não do tema envelhecimento nas graduações. 

No Quadro 1 pode ser observado que foram citadas 12 disciplinas pelos 

odontólogos que apresentam conteúdos sobre o envelhecimento no currículo 
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acadêmico. Verifica-se que destas disciplinas nove são pertencentes ao 

Departamento de Odontologia. 

 

Departamento Matérias de Ensino Disciplina 
Total de 

Citações 

Odontologia 

Clínica Cirúrgica 
Cirurgia 2 

Periodontia 1 

Propedêutica Médica 

Estomatologia Básica 2 

Patologia Bucal 2 

Diagnóstico Oral 1 

Clínica Odontológica I Odontologia Social 1 

Clínica Odontológica II 
Prótese 1 

Anatomia e Estrutura Dentária  1 

Estágio Curricular Clínica Odontológica Integrada 4 

Fisiologia Fisiologia Humana Fisiologia Humana 2 

Ciências Sociais Sociologia Sociologia 1 

Psicologia Psicologia Geral Psicologia Geral 1 

Quadro 1: Disciplinas citadas pelos odontólogos que apresentaram conteúdos sobre 

o envelhecimento no currículo acadêmico, distribuídas por Departamento e matéria 

de ensino. Aracaju-SE, 2009. 

Pode-se observar que a disciplina Clínica Odontológica Integrada foi a mais 

referida pelos odontólogos, com quatro citações (8,5% de 47 odontólogos), e que esta 

faz referência às atividades práticas do estudante. As demais disciplinas foram 

citadas uma ou duas vezes pelos participantes (Quadro 1). 

Quanto às atividades práticas realizadas no decorrer do curso de Odontologia, 

o atendimento protético e a diminuição de dor orofacial foram citados apenas uma 

vez. Como local de atendimento, o centro cirúrgico foi citado uma vez e a clínica 

escola duas vezes. 

Com relação à análise documental, das 14 disciplinas selecionadas pela 

pesquisadora, nenhuma apresentou temas específicos sobre o envelhecimento, o que 

é compatível com o fato de 85,1% dos odontólogos referirem a não existência de 

temas gerontológicos durante sua graduação (Figura 10).  

Shinkai e Cury (2000) dizem que, apesar da sugestão de inclusão da 

Odontologia Geriátrica no Currículo do curso de Odontologia ter sido realizada 

desde 1982, pouco se tem feito para suprir a necessidade urgente de recursos 
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humanos em odontologia geriátrica. Esta deficiência dos profissionais abrange 

possivelmente “não apenas cirurgiões-dentistas, mas também toda uma equipe de 

saúde bucal capaz de viabilizar um atendimento à população idosa em larga escala” 

(p.1102). É importante ressaltar que “a comunidade científica reconhece a saúde 

bucal como componente inseparável do sistema de saúde corporal, capaz de afetar, 

além do bem-estar físico, também o bem-estar psico-social das pessoas”, de modo 

que não se pode oferecer um cuidado integral à saúde do idoso sem o cuidado da 

saúde bucal deste (MELLO, 2005, p. 3). Segundo Sheiham (2005), devido à falta de 

determinantes sociais e materiais para a incorporação da saúde bucal na promoção da 

saúde em geral, milhões de indivíduos sofrem de dor de dente incurável, têm baixa 

qualidade de vida e terminam com poucos dentes. 

A categoria profissional dos médicos fez referência a 24 disciplinas, 22 

pertencentes ao Departamento de Medicina e as demais pertencentes ao 

Departamento de Fisiologia. Pode-se observar que a disciplina Medicina Interna foi a 

mais citada, seguida de Propedêutica Médica e Internato em Clínica Médica (Quadro 

2). 

 

Departamento Matérias de Ensino Disciplina 
Total de 

Citações 

 

Medicina 

Patologia Patologia 1 

Iniciação ao Exame Clínico Propedêutica Médica 8 

Clínica médica 
Medicina Interna 25 

Doenças Infecciosas e Parasitárias 1 

Cirurgia Geral 
Bases das Técnicas Cirúrgicas 1 

Clínica Cirúrgica 3 

Anestesiologia Anestesiologia 2 

Oftalmologia Oftalmologia 1 

Toco-Ginecologia Ginecologia 2 

Medicina Legal Medicina Legal 1 

Psiquiatria Psiquiatria Clínica 3 

Saúde Coletiva Saúde Coletiva 1 

Estudo Clínico e Cirúrgico 

dos Órgãos e Sistemas 

Dermatologia 1 

Estudo Integrado das Doenças do 

Aparelho Digestivo 
1 

Neurologia 4 
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Departamento Matérias de Ensino Disciplina 
Total de 

Citações 

Estudo Integrado das Doenças do 

Aparelho Urinário 
3 

Estudo Integrado das Doenças do Sistema 

Cardiovascular 
6 

Estudo Integrado das Doenças do 

Aparelho Respiratório 
2 

Estudo Integrado das Doenças do Sistema 

Osteoarticular 
7 

Hematologia 1 

Endocrinologia 5 

Estágio Curricular 

Obrigatório 
Internato em Clínica Médica 8 

Fisiologia 
Biofísica Biofísica (205021) 1 

Fisiologia Humana Fisiologia Humana 1 

Quadro 2: Disciplinas citadas pelos médicos que apresentaram conteúdos sobre o 

envelhecimento no currículo acadêmico, distribuídas por Departamento e matéria de 

ensino. Aracaju-SE, 2009. 

Com relação às atividades práticas desenvolvidas durante a graduação, os 

médicos citaram: exames clínicos, internamento, evolução de pacientes, verificação 

da presença de doenças degenerativas, de problemas psicológicos, de distúrbio 

familiar, como também, o nível de dependência funcional do idoso. 

Quanto ao local da realização das atividades práticas o ambulatório foi citado 

14 vezes, as enfermarias sete vezes, o centro cirúrgico, a urgência, os postos de saúde 

e alguns hospitais foram citados uma vez cada um deles. 

Das 21 disciplinas selecionadas para análise documental, foram encontradas 

cinco disciplinas que apresentam, inseridos em seu conteúdo geral, temas relativos ao 

envelhecimento. São elas: Propedêutica Médica, Psiquiatria Clínica, Neurologia, 

Endocrinologia e Medicina Interna II (Quadro 3). 

Foi constatado que, em nenhuma delas, o tema foi apontado nas ementas. As 

disciplinas Propedêutica Médica e Psiquiatria Clínica são as que especificam carga 

horária das aulas teóricas, e a disciplina Psiquiatria Clínica é a única que evidencia a 

realização de atividades práticas, apesar de não estar referido a carga horária delas. 

As demais disciplinas não apresentam programação de atividades práticas específicas 

para o cuidado do idoso (Quadro 3). 
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Disciplinas Ementa Unidade Específica 

Carga Horária 

Teórica 

Específica 

Atividade 

Prática 

Propedêutica Médica 

(211021) 
– 

Inserida no conteúdo 

geral de uma unidade 
50 min – 

Medicina Interna II 

(211042) 
– 

Inserida no conteúdo 

geral 
– – 

Psiquiatria Clínica 

(211131) 
– 

Inserida no conteúdo 

geral 
50 min 

Citada, mas 

não 

especificada 

Neurologia (211163) – 
Inserida no conteúdo 

geral 
– – 

Endocrinologia (211169) – 
Inserida no conteúdo 

geral 
– – 

Quadro 3: Disciplinas do curso de Medicina que apresentam conteúdos referentes ao 

envelhecimento em seus programas e a forma como este tema está inserido nestes. 

Aracaju-SE, 2009. 

Vale ressaltar que, apesar da disciplina Medicina Interna II, inserida na 

matéria de ensino Clínica Médica, não ter apresentado em seu programa tópicos 

específicos voltados à Geriatria, foi a mais citada pelos médicos, o que demonstra a 

importância do papel do professor como motivador para o estudo de conteúdos 

alusivos a atenção ao idoso. 

Na categoria profissional de Serviço Social, foram citadas 16 disciplinas que 

abordaram o envelhecimento durante a graduação, sete obrigatórias e uma optativa 

pertencentes ao Departamento de Serviço Social, três ao Departamento de 

Psicologia, duas ao Departamento de Ciências Sociais, uma ao Departamento de 

Direito e outra ao Departamento de Filosofia (Quadro 4). 

As disciplinas mais citadas pelos profissionais de Serviço Social foram 

Seguridade Social, com 12 citações, e Serviço Social Aplicado no Campo da Saúde 

citada cinco vezes, sendo esta última pertencente ao currículo anterior do curso de 

Bacharelado em Serviço Social (Quadro 4). 

Com relação às disciplinas Serviço Social de Casos (304113), Serviço Social 

de Grupo (304114) e Serviço Social de Comunidade (304032), estas só se encontram 

presentes nos registros do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – 
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CONEPE da UFS até o ano de 2002. Após esta data, foi evidenciada uma 

descontinuidade na transição destas disciplinas para os currículos mais novos do 

curso, e não foi possível identificar as disciplinas equivalentes atuais. Em relação à 

disciplina Serviço Social Aplicado no Campo da Saúde, não foi possível a 

identificação de seu novo código, uma vez que os campos de aplicação da disciplina 

não foram descritos nos documentos estudados (Quadro 4). 

 

Departamento Matéria de Ensino Disciplina 
Total de 

Citação 

Serviço Social 

Política Social Seguridade Social 12 

Teoria do Serviço Social Seminário TCC 2 

Metodologia do Serviço Social 

(Currículo antigo) 

Serviço Social de Casos 1 

Serviço Social de Grupo 3 

Serviço Social de Comunidade 

(Currículo antigo) 
Serviço Social de Comunidade 3 

Serviço Social Aplicado 
Serviço Social Aplicado no Campo 

da Saúde 
5 

Estágio Supervisionado em 

Serviço Social 
Estágio Supervisionado 2 

Serviço Social e Processos de 

Trabalho 

Oficina de Instrumentalidade 

Profissional 
1 

Tópicos Especiais em Serviço Social: 

Política do Idoso (optativa) 
3 

Psicologia 

Processos Psicopatológicos Introdução à Psicopatologia 1 

Psicologia Geral Teorias e 

Sistemas 
Psicologia Geral 3 

Psicologia Social e Institucional Psicologia Social 3 

Ciências 

Sociais 

Antropologia Antropologia I 1 

Sociologia Sociologia 3 

Direito Direito do Trabalho Direito e Legislação Social 2 

Filosofia Filosofia Geral Introdução à Filosofia 2 

Quadro 4: Disciplinas citadas pelos assistentes sociais que apresentaram conteúdos 

sobre o envelhecimento no currículo acadêmico, distribuídas por Departamento e 

matéria de ensino. Aracaju-SE, 2009. 

Os assistentes sociais entrevistados citaram cinco atividades práticas que 

abordaram o idoso no decorrer do curso, quatro referentes a atividades de grupo e 

uma voltada à verificação de distúrbios familiares. 
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Quanto aos ambientes das atividades práticas realizadas no decorrer do curso 

de graduação, foram citadas quatro atividades em asilos, duas em domicilio e uma 

em: associações de idosos, comunidades, enfermarias, sindicatos, Pró-Reitoria de 

Extensão – PROEX da UFS, Centro de Hemoterapia de Sergipe – HEMOSE e 

Serviço Social do Comércio – SESC. 

Na análise documental, das 11 disciplinas selecionadas e mencionadas, do 

curso de Bacharelado em Serviço Social, nenhuma apresentou temas específicos que 

abordassem o envelhecimento. É importante ressaltar que, apesar de não terem sido 

identificados conteúdos específicos nas disciplinas selecionadas, 51,6% dos 

assistentes sociais entrevistados referiram a existência de temas relativos à geriatria e 

à gerontologia durante a graduação (Figura 10). Isto sugere que, apesar do tema 

envelhecimento não estar documentado nos programas das disciplinas, ele foi 

abordado na graduação destes profissionais. 

Segundo Bulla (2002), a área da Gerontologia Social é relativamente nova. 

Ela surgiu no Brasil em 1970, com o início do envelhecimento da população 

brasileira. Quaresma (2008, p. 23), relata que a formação em Gerontologia Social 

tem sido cada vez mais necessária e exigida nas sociedades contemporâneas, uma 

vez que “a idade é uma construção social subjetiva, que evolui com o tempo e com o 

espaço” e tem sido vista cada vez mais como um marcador secundário das nossas 

identidades. Assim sendo, faz-se cada vez mais necessária a adequação das políticas 

públicas às necessidades sociais, políticas e econômicas que vêm surgindo com o 

prolongamento da vida adulta da população mundial (QUARESMA, 2008).  

Na categoria profissional dos psicólogos, foram citadas quatro disciplinas do 

curso de Psicologia que abordaram o envelhecimento, três obrigatórias e uma 

optativa (Quadro 5). 

As disciplinas Psicologia do Envelhecimento e Psicologia do 

Desenvolvimento foram as mais citadas, quatro e três vezes, respectivamente. Vale 

ressaltar que a disciplina Psicologia do Envelhecimento, voltada para o estudo da 

psique do idoso, pode não ter obtido um número maior de unidades de registro pelo 

fato de ser uma disciplina optativa e nem todos os psicólogos a terem cursado 

(Quadro 5). 
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Departamento Matérias de Ensino Disciplina 
Total de 

Citações 

Psicologia 

Psicologia Social e Institucional 
Psicologia Social II 1 

Psicologia e Práticas de Saúde 1 

Psicologia do Desenvolvimento 

e da Aprendizagem 

Psicologia do Desenvolvimento 3 

Psicologia do Envelhecimento 

(optativa) 
4 

Quadro 5: Disciplinas citadas pelos psicólogos que apresentaram conteúdos sobre o 

envelhecimento no currículo acadêmico, distribuídas por Departamento e matéria de 

ensino. Aracaju-SE, 2009. 

Com relação às atividades práticas junto ao paciente idoso durante a 

graduação, os psicólogos citaram quatro atividades: duas relativas às atividades 

acadêmicas (pesquisa e entrevista), uma referente ao acompanhamento psicológico e 

outra que aborda o suporte psicológico, estas últimas realizadas junto a pacientes 

com insuficiência renal crônica. Essas atividades foram realizadas em asilos, 

enfermarias e em estágios curriculares no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 

foram citadas apenas uma vez. 

 

Disciplinas/Códigos Ementa Unidade Específica 

Carga Horária 

Teórica 

Específica 

Atividade 

Prática 

Desenvolvimento Motor 

(406035) 
Sim 

Inserida no conteúdo 

geral de uma unidade 
– – 

Psicologia do 

Desenvolvimento II 

(406253) 

– 
Inserida no conteúdo 

geral 
– – 

Psicologia do 

Envelhecimento (406254) 
Sim 

Inserida no conteúdo 

geral 
– 

Indiscrimi-

nada 

Psicologia e Práticas de 

Saúde (406279) 
– 

Inserida no conteúdo de 

duas unidades 
– – 

Psicologia Hospitalar 

(406287) 
Sim – – – 

Quadro 6: Disciplinas do curso de Psicologia que apresentam conteúdos referentes 

ao envelhecimento em seus programas e a forma como este tema está inserido nestes. 

Aracaju-SE, 2009.  
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Na análise documental, das 24 disciplinas selecionadas e mencionadas, foram 

encontradas cinco disciplinas que apresentam o tema envelhecimento em seus 

programas (Quadro 6). 

Observa-se que, apesar das disciplinas Desenvolvimento Motor e Psicologia 

Hospitalar não terem sido mencionadas por eles, possivelmente por serem optativas e 

não terem sido cursadas, ambas abordam o envelhecimento em suas ementas e em 

uma delas o envelhecimento está presente no conteúdo de uma unidade específica. 

Com relação às disciplinas citadas pelos educadores físicos, das 11 

disciplinas citadas, sete pertencem ao curso de Licenciatura em Educação Física, 

uma ao curso de Bacharelado em Educação Física, uma ao Departamento de 

Fisiologia, uma ao Departamento de Medicina e outra ao Departamento de 

Psicologia (Quadro 7). 

 

Departamento / 

Curso 
Matérias de Ensino Disciplina 

Total de 

Citações 

Educação Física / 

Licenciatura 

(Código 250) 

Bases Pedagógicas 

da Educação Física 
Atividade Física em Academia 2 

Bases Biológicas da 

Educação Física 

Cieantropometria 4 

Cinesiologia 2 

Prevenção e Segurança da Atividade Física e 

Desportiva 
6 

Componentes Funcionais da Atividade Física = 

Fisiologia do Exercício (curso 252 - Ed. Física 

Bacharelado) 

5 + 1 

Bases Metodológicas 

da Educação Física 

Metodologia do Treinamento Esportivo 4 

Monografia 1 

Fisiologia Fisiologia Humana Fisiologia Básica 3 

Medicina Anatomia Bases da Anatomia para Educação Física 1 

Psicologia 

Matéria Psicologia 

Geral Teorias e 

Sistemas 

Psicologia Geral 1 

Quadro 7: Disciplinas citadas pelos educadores físicos que apresentaram conteúdos 

sobre o envelhecimento no currículo acadêmico, distribuídas por Departamento e 

matéria de ensino. Aracaju-SE, 2009. 

Vale ressaltar que o quadro da distribuição das disciplinas citadas pelos 

educadores físicos, foi baseado no projeto pedagógico anterior ao atual, uma vez que 

o projeto mais recente foi aprovado no ano 2006, sendo considerado muito recente 
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para a análise dos dados desta pesquisa, considerando que os profissionais 

entrevistados não tiveram ou tiveram pouco acesso a este. Ressalta-se também, que a 

disciplina Fisiologia do Exercício (203705) foi contabilizada para que não houvesse 

viés nos dados apresentados, uma vez que esta disciplina e a disciplina 

Epidemiologia da Atividade Física (203709) são subdivisões da disciplina 

Componentes Funcionais da Atividade Física (203023) e a disciplina Fisiologia do 

Exercício foi citada por um dos profissionais (Quadro 7).  

Também se faz importante destacar que, as disciplinas derivadas da disciplina 

Componentes Funcionais da Atividade Física, mencionadas anteriormente, não 

apresentaram o tema envelhecimento em seus programas respectivos. 

Na análise documental, do curso de Educação Física, foi verificado que o 

tema envelhecimento está inserido nos conteúdos de apenas quatro disciplinas das 38 

selecionadas, e que, destas quatro, apenas a disciplina Componentes Funcionais da 

Atividade Física aborda o envelhecimento em sua ementa. Nenhum dos programas 

das disciplinas analisadas mencionou as cargas horárias dispensadas ao estudo do 

envelhecimento (Quadro 8). 

 

Disciplinas Ementa Unidade Específica 

Carga Horária 

Teórica 

Específica 

Atividade 

Prática  

Crescimento e 

Desenvolvimento Humano 

(203001) 

– 
Inserida no conteúdo 

geral de uma unidade 
– – 

Componentes Funcionais da 

Atividade Física (203023) 
Sim 

Inserida no conteúdo 

geral de uma unidade 
– – 

Natação I (203041) – 
Inserida no conteúdo 

geral de uma unidade 
– – 

Atividades Físicas em 

Academia (203501) 
– 

Inserida no conteúdo 

geral de uma unidade 
– – 

Quadro 8: Disciplinas do curso de Educação Física que apresentam conteúdos 

referentes ao envelhecimento em seus programas e a forma como este tema está 

inserido nestes. Aracaju-SE, 2009. 

Quanto ao local das atividades práticas realizadas durante a graduação citadas 

pelos educadores físicos, o Projeto Academia da Cidade foi referido três vezes, tendo 
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sido mencionadas atividades práticas realizadas, tais como: aferição da pressão 

arterial, testes de caminhada e exercícios físicos. 

É importante salientar que o projeto pedagógico do curso de Educação Física 

Licenciatura está passando por mudanças estruturais e que o Projeto Pedagógico do 

Curso de Educação Física com Habilitação em Ciência da Atividade Física e do 

Esporte, modalidade Bacharelado, só foi aprovado em 2006, através da Resolução nº 

78/2006/CONEP. Ressalta- se também que, apesar das mudanças acima citadas, foi 

identificado que 61,5% dos educadores físicos relataram a existência de temas 

relativos ao envelhecimento nas disciplinas do curso de Educação Física Licenciatura 

(Figura 10) e que quatro das disciplinas selecionadas apresentam este tema inserido 

no conteúdo geral. 

Segundo Jones e Rikli (1993), menos que 20% dos programas dos cursos de 

Educação Física e Recreação em Saúde oferecem disciplina relacionada com 

atividade física e envelhecimento, sendo os cursos de especialização nesta área 

oferecidos em uma percentagem ainda menor. 

A categoria profissional da Enfermagem citou 17 (dezessete) disciplinas que 

abordaram o envelhecimento durante a graduação, 10 (dez) pertencentes ao 

Departamento de Enfermagem, 3 (três) ao Departamento de Psicologia, 2 (duas) ao 

Departamento de Ciências Sociais, 1 (uma) ao Departamento de Medicina e outra ao 

Departamento de Fisiologia (Quadro 9). 

 

Departamento Matérias de Ensino Disciplina 
Total de 

Citações 

Enfermagem 

Nutrição Básica Nutrição Básica 1 

Enfermagem Fundamental 
Introdução á Enfermagem 1 

Exercício da Enfermagem 1 

Didática Didática Aplicada à Enfermagem 1 

Assistência de Enfermagem I 

Enfermagem Médica 25 

Enfermagem Cirúrgica 7 

Enfermagem Psiquiátrica 6 

Assistência de Enfermagem II 
Enfermagem em Pronto Socorro e 

Emergência 
1 

Assistência de Enfermagem 

nos Programas de Saúde 

Pública 

Enfermagem em Saúde Pública 13 
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Departamento Matérias de Ensino Disciplina 
Total de 

Citações 

Assistência de Enfermagem à 

Mulher e à Criança 

Enfermagem em Obstetrícia e 

Ginecologia 
1 

Psicologia 

Matéria Psicologia Geral 

Teorias e Sistemas 
Psicologia Geral 5 

Psicologia do 

Desenvolvimento e da 

Aprendizagem 

Introdução a Psicologia do 

Desenvolvimento 
3 

Introdução a Psicologia da 

Aprendizagem 
1 

Ciências 

Sociais 

 

Antropologia Antropologia I 1 

Sociologia Sociologia 1 

Medicina Anatomia Anatomia Humana 3 

Fisiologia Fisiologia Humana Fisiologia Básica 4 

Quadro 9: Disciplinas citadas pelos enfermeiros que apresentaram conteúdos sobre 

o envelhecimento no currículo acadêmico, distribuídas por Departamento e matéria 

de ensino. Aracaju-SE, 2009. 

As disciplinas obrigatórias mais citadas pelos enfermeiros como tendo 

apresentado o tema envelhecimento em seus conteúdos foram: Enfermagem Médica, 

citada 25 vezes, e Enfermagem em Saúde Pública, citada 13 vezes (Quadro 9). 

A categoria dos enfermeiros apresentou como atividades práticas realizadas 

no decorrer do curso: a educação em saúde com pacientes com doença crônica; 

estímulo para a realização de trabalhos manuais e exercício; realização de atividades 

cognitivas e de lazer junto a grupo de idosos; orientação e estímulo ao autocuidado e 

para as Atividades da Vida Diária – AVD; orientação quanto à alimentação, 

hidratação, tipo de mobília e vida sexual; orientação aos familiares quanto aos sinais 

e sintomas de doenças demenciais; prescrição de enfermagem; cuidados 

psicológicos; cuidados preventivos com o idoso acamado (mudança de decúbito, tipo 

de colchão e de alimentação, hidratação, higiene oral, banho no leito); manutenção 

da temperatura corporal e identificação de medicamentos; cada uma delas citada 

apenas uma vez. 

Com relação aos locais das atividades práticas, foram citadas atividades em 

asilos (21 vezes), atendimento em enfermarias (sete vezes), atividades em outros 

hospitais, além do Hospital Universitário (cinco vezes), atendimento domiciliar (três 
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vezes), e, atendimentos nos CAPS, no Centro de Reabilitação e nas comunidades, 

uma vez cada. 

Foi verificado, na análise documental, que seis das sete disciplinas 

selecionadas, citadas no tópico referente aos documentos estudados, apresentaram o 

tema envelhecimento nos seus programas, sendo que a disciplina Enfermagem 

Médica foi a única que apresentou uma unidade específica para o estudo do 

envelhecimento, além de ter sido a disciplina que apresentou maior carga horária 

teórica para este tema (Gráfico 10). 

 

Disciplinas Ementa Unidade Específica 

Carga Horária 

Teórica 

Específica 

Atividade 

Prática 

Nutrição Básica (204011) Sim 
Inserida no conteúdo 

geral de uma unidade 
– – 

Enfermagem Médica 

(204041) 
Sim 1 4 horas – 

Enfermagem Cirúrgica 

(204042) 
– 

Inserida no conteúdo 

geral de uma unidade 
2 horas – 

Enfermagem Psiquiátrica 

(204043) 
– 

Inserida no conteúdo 

geral de uma unidade 
– – 

Enfermagem em Doenças 

Transmissíveis (204061) 
Sim – – – 

Enfermagem em Saúde 

Pública (204062) 

Habilidades 

(3 itens) 
– – 12 horas 

Quadro 10: Disciplinas do curso de Enfermagem que apresentam conteúdos 

referentes ao envelhecimento em seus programas e a forma como este tema está 

inserido nestes. Aracaju-SE, 2009. 

Vale destacar que a disciplina Enfermagem em Doenças Transmissíveis, 

apesar de não ter sido mencionada pelos enfermeiros, faz menção em sua ementa ao 

envelhecimento. Tais dados podem significar tanto uma abordagem ineficiente por 

parte do docente quanto a não abordagem da temática. 

Santos (2003) relata que no Brasil o ensino do cuidado ao idoso na formação 

do enfermeiro inquieta alguns enfermeiros docentes desde a década de 70, e que 

deste então pesquisas vêm sugerindo a inclusão de conteúdos de Geriatria e 

Gerontologia nos currículos das escolas de enfermagem. Mendes (1989) refere que, 
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dos 81 cursos de graduação em Enfermagem estudados em sua dissertação, a carga 

horária estabelecida para as disciplinas ou unidades de disciplinas relacionadas ao 

envelhecimento não excediam 20 horas em todo o curso. Esta carga horária na época 

já era considerada baixa para uma contribuição mínima do ensino de Enfermagem na 

formação de profissionais habilitados a cuidar do idoso.  

Observa-se também, que o fato de 71,8% dos enfermeiros referirem a 

existência do tema envelhecimento nas disciplinas da graduação está em consonância 

com os dados obtidos na análise documental dos programas das disciplinas, em que 

foi constatado que o curso de Enfermagem foi o curso que mais apresentou 

disciplinas com conteúdos referentes ao envelhecimento. Estes dados sugerem que o 

curso de enfermagem, assim como, o de Educação Física vem oferecendo uma 

formação voltada para a atual realidade demográfica do mundo, do Brasil e, 

principalmente, da cidade de Aracaju.  

É importante salientar que os dados obtidos pelos educadores físicos podem 

ter sofrido influência de estágios realizados no Programa Academia da Cidade 

durante a graduação, uma vez que este programa está vinculado ao curso de 

Educação Física da UFS e boa parte da populacional participante deste é composta 

por idosos. 

São vários os fatores que podem contribuir para uma formação deficiente em 

geriatria e gerontologia nos cursos de graduação da área da saúde e dentre eles, “a 

ausência de sintonia da maioria das IES brasileiras com o atual processo de transição 

demográfica e suas conseqüências médico-sociais, a escassez de conteúdo 

gerontogeriátrico nos currículos, a falta de campos específicos para a prática, além da 

inexperiência do corpo docente” (DIOGO, 2004).  

 

5.4 NECESSIDADES DOS IDOSOS VISTAS PELOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A GRADUAÇÃO, 

SEGUNDO A TEORIA DAS NECESSIDADES HUMANAS 

BÁSICA DE MASLOW 

Sendo o idoso como um ser complexo, rico em peculiaridades (MOTTA; 

AGUIAR, 2007; MOTTA, 2006), surgiu a necessidade de verificar se o ensino 

ofertado aos alunos, futuros profissionais de saúde, está sendo focado na doença ou 
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no indivíduo. Para tal, foi utilizado como parâmetro a Hierarquia das Necessidades 

Humanas Básicas de Maslow (1968). 

Os dados foram apresentados seguindo a sequência da hierarquia das 

necessidades: fisiológicas, de segurança, de amor, de estima e de autoatualização ou 

de crescimento ou de ser. 

Das necessidades encontradas, a necessidade fisiológica foi a mais citada, 203 

vezes, seguida das necessidades de estima, 95 vezes, das de segurança e de amor e 

pertencimento, 79 vezes cada, e das necessidades de ser, 45 vezes (Figura 11, Quadro 

11, Quadro 12, Quadro 13, Quadro 14 e Quadro 15). 

 

 

Figura 11: Percentual das necessidades humanas básicas citadas por categoria 

profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Ao dividir-se o valor absoluto de citações referentes às necessidades humanas 

básicas pelo tamanho da amostra, obtendo-se o número médio de citações por 

profissional, foi observado que as necessidade fisiológicas foram mais encontradas 

nas respostas dos enfermeiros, as necessidades de segurança foram mais encontradas 

nas respostas dos assistentes sociais e as necessidades de amor, estima e de ser foram 

mais encontradas nas respostas dos psicólogos. Da mesma forma observa-se que os 

psicólogos foram os que mais apresentaram necessidades humanas básicas por 

profissional (Figura 12).  
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Figura 12: Número médio de citações por profissional das necessidades humanas 

básicas por categoria profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Pode-se dizer que, os dados obtidos no cálculo do número médio de citações 

das necessidades humanas básicas por profissional estão de acordo com as 

características de cada curso, uma vez que a formação dos enfermeiros é mais focada 

na ciência/arte de cuidar (BRASIL, 2001b), a dos assistentes sociais no estudo do 

enfrentamento dos problemas sociais (BRASIL, 2001c) e a dos psicólogos na 

compreensão da amplitude do fenômeno psicológico (BRASIL, 2001d). 

 

5.4.1 Necessidade fisiológica 

A necessidade fisiológica está relacionada à sobrevivência do indivíduo, isto 

é, à necessidade mais básica do ser humano (alimentação, sono e repouso, abrigo, 

desejo sexual, etc.) e corresponde ao primeiro nível da hierarquia. Foi a mais citada 

em todas as categorias profissionais, com exceção do curso de Serviço Social, que 

fez mais referência à necessidade de segurança do idoso (Figura 11 e Quadro 12).  

As necessidades fisiológicas mais citadas foram as de manutenção da vida, 

sexo, descanso e eliminação. O baixo índice obtido pela necessidade de manutenção 

da saúde foi entendido como reflexo de uma formação voltada para o combate a 

doenças e que se preocupa mais com o tratamento do que com a prevenção (Quadro 

11). 
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Necessidades Manifestações 

Frequência de Citações por Categoria 

Profissional Total de 

Citações 
Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

Fisiológicas 

Alimentação – 9 – – – – 9 

Atividade física – 6 – – 1 – 7 

Descanso 11 23 – 2 4 4 44 

Eliminação 12 14 – 2 4 3 35 

Hidratação – 2 – – – – 2 

Manutenção da saúde – 4 – – 1 – 5 

Manutenção da vida 17 24 3 4 5 3 56 

Sexo 12 19 – 4 4 5 44 

Vigília – 1 – – – – 1 

Total absoluto de citações 52 102 3 12 19 15 203 

Total de citações por profissional 0,57 1,44 0,06 0,38 1,36 1,25 – 

Quadro 11: Distribuição da necessidades fisiológicas citadas por categoria 

profissional, segundo a teoria das necessidades humanas básicas de Maslow. Valor 

absoluto das citações e numero médio de citações em relação ao tamanho da amostra, 

por categoria profissional. Aracaju-SE, 2009. 

 

5.4.2 Necessidade de segurança 

A necessidade de segurança equivale ao segundo nível da hierarquia das 

necessidades humanas básicas de Maslow. Ela diz respeito à necessidades de 

estabilidade, à busca de proteção contra a ameaça ou privação, à fuga ao perigo 

(RIBEIRINHO, 2004; ARAÚJO; VIEIRA, 2005). 

Foram citadas sete unidades de registro referentes a necessidades de 

segurança: proteção, direitos e deveres, ter uma família, de rotina, estabilidade 

emocional, estabilidade financeira e espiritual. As mais citadas foram as 

necessidades de proteção e de direitos e deveres (Quadro 12). 

 

Necessidade Manifestações 
Frequência de Citações por Categoria Profissional Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

Segurança 

Proteção 9 32 – 6 3 5 55 

Rotina – 1 – – – 1 2 

Ter uma família 1 2 – 1 – – 4 

Estabilidade – 1 – – – – 1 
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Necessidade Manifestações 
Frequência de Citações por Categoria Profissional Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

financeira 

Estabilidade 

emocional 
– 2 – – – – 2 

Espiritual – 1 – – – – 1 

Direitos e 

deveres 
– 2 – 12 – – 14 

Total absoluto de citações 10 41 – 19 3 6 79 

Total de citações por 

profissional 
0,11 0,58 – 0,59 0,21 0,50 – 

Quadro 12: Distribuição das necessidades de segurança citadas por categoria 

profissional, segundo a teoria das necessidades humanas básicas de Maslow. Valor 

absoluto das citações e numero médio de citações em relação ao tamanho da amostra, 

por categoria profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Com relação aos direitos e deveres dos idosos e de acordo com o que foi 

apresentado na revisão de literatura, a legislação brasileira dá um bom suporte legal 

aos idosos para a garantia de seus direitos, contudo, estes direitos precisam ser 

conhecidos tanto pelos idosos quanto pelos profissionais de saúde para que sejam 

exigidos e colocados em prática. Segundo Guimarães (1999, p.87), “a ignorância é 

uma poderosa aliada da exclusão. Informar as pessoas idosas sobre os seus direitos 

[…] é uma forma de a combater e de fornecer os instrumentos de auto-defesa mais 

eficazes e os propulsores de integração social mais eficientes”. 

Pode-se dizer que a necessidade de segurança é indispensável para esta faixa 

etária, visto que as perdas de funções e o descaso intra e extrafamiliar geram 

insegurança e fragilizam o idoso. Sentindo-se seguro, este pode superar mais 

facilmente as mudanças que ocorrem com e no entorno dele no decorrer dos anos 

(RIBEIRINHO, 2004) 

 

5.4.3  Necessidade de amor e pertencimento 

A necessidade de amor e pertencimento compreende o terceiro nível da 

hierarquia. Essa refere-se às necessidades sociais do indivíduo, isto é, de 

participação, de ser aceito pelos companheiros, de amizade, de afeto e amor. 
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Das respostas dos profissionais, foram obtidas seis necessidades de amor e 

pertencimento: necessidade de sentir-se amado, de pertencer a um grupo social, de 

convívio social intergeracional, de atenção, de carinho e de relações familiares. As 

necessidades de sentir-se amado e pertencer a um grupo social foram as mais citadas 

(Quadro 13).  

 

Necessidade Manifestações 

Frequência de Citações por Categoria 

Profissional Total de 

Citações 
Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

Amor e 

pertencimento 

Sentir-se amado 9 18 1 6 2 5 41 

Pertencer a um grupo 

social 
7 3 1 11 2 5 29 

Relações familiares – 1 – – – – 1 

Carinho 1 – – – – – 1 

Atenção 2 1 – – – – 3 

Convívio social inter 

geracional 
2 2 – 1 – 1 4 

Total absoluto de citações 21 25 2 12 4 11 79 

Total de citações por profissional 0,23 0,35 0,04 0,38 0,29 0,92 – 

Quadro 13: Necessidades de Amor e pertencimento citadas por categoria 

profissional, segundo a teoria das necessidades humanas básicas de Maslow. Valor 

absoluto das citações e numero médio de citações em relação ao tamanho da amostra, 

por categoria profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Segundo Guimarães (2004), devido à desvalorização social da aposentadoria, 

o aposentado nem sempre consegue interagir e participar da comunidade para a qual 

contribuiu ao longo dos anos, situação esta que pode levar ao isolamento social do 

idoso. Entretanto, ele necessita de contato com outras pessoas tanto dentro quanto 

fora da família (atividades de lazer, culturais ou acadêmicas, como a Universidade 

Aberta da terceira idade), para que ele se sinta parte de uma rede social, elimine o 

sentimento de solidão ou isolamento e construa um projeto de vida (GUIMARÃES, 

2004; RIBEIRINHO, 2004).  

Guimarães (2004) e Ribeirinho (2004) relatam que a identificação precoce 

pelos profissionais de saúde da necessidade do idoso de reinserir-se na sociedade ou 

mesmo na própria família favorece a elaboração de estratégias que possam estimular 

o idoso a elaborar projetos de vida a curto prazo, facilitando a reinserção dos mesmos 

nestes ambientes. Deste modo, pode-se dizer que o conhecimento prévio pelos 
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profissionais de saúde da necessidade de amor e pertencimento do idoso facilitará a 

identificação precoce destas, podendo melhor ajudá-los na busca de uma melhor 

qualidade de vida e, consequentemente, na manutenção de seu estado de saúde. 

É importante salientar que a Universidade Aberta da terceira idade de Sergipe 

– UNATISE instituída no ano de 2002, foi uma das grandes conquistas do Núcleo de 

Pesquisas e Ações da Terceira Idade – NUPATI, existente na UFS desde 1998, para 

a promoção da inclusão social do idoso na cidade de Aracaju (SILVA, 2006). 

 

5.4.4 Necessidade de estima 

A necessidade de estima, quarto nível da hierarquia, está relacionada à 

valorização pessoal pelos outros ou pela própria pessoa. Como já mencionada 

anteriormente, foi a segunda necessidade mais referida, com 95 citações. Sendo que 

58 são relativas à necessidade de autoestima do idoso e 37 relativas à necessidade do 

idoso de ser apreciado (Quadro 14). 

 

Quadro 14: Necessidades de estima citadas por categoria profissional, segundo a 

teoria das necessidades humanas básicas de Maslow. Valor absoluto das citações e 

numero médio de citações em relação ao tamanho da amostra, por categoria 

profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Lucena et al. (2002) dizem que a queda da auto-estima do idoso pode ser 

decorrente do descrédito da capacidade intelectual e física deste, que o conduz ao 

isolamento social, favorece o pessimismo face à existência, à passividade e a queixas 

somáticas. 

O fato da necessidade de estima ter sido a segunda necessidade mais citada 

pelos profissionais demonstra uma mudança na formação dos profissionais de saúde, 

Necessidade Manifestações 
Frequência de Citações por Categoria Profissional Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

Estima 
Auto-estima 12 28 1 8 3 6 58 

Ser apreciado 7 17 – 5 3 5 37 

Total absoluto de citações 19 45 1 13 6 11 95 

Total de citações por 

profissional 
0,21 0,63 0,02 0,41 0,43 0,92 – 
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em que o indivíduo idoso passa a ser visto como cidadão que precisa ser valorizado e 

respeitado dentro de sua individualidade. 

 

5.4.5 Necessidade de autoatualização, de crescimento ou de ser 

A necessidade de autoatualização, de crescimento ou de ser encontra-se no 

topo da hierarquia e refere-se ao desenvolvimento pessoal do indivíduo. Neste 

estudo, foram encontradas duas necessidades de ser: a necessidade do idoso 

autorealizar-se, com 37 citações, e a necessidade do idoso sentir-se útil 

(independente), com 8 citações (Quadro 15). 

 

Necessidade Manifestações 
Frequência de Citações por Categoria Profissional Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

Autoatualização, 

de crescimento 

ou de ser 

Auto-realização 8 14 – 9 2 4 37 

Sentir-se ainda 

“útil” 
1 6 – 1 – – 8 

Total absoluto de citações 9 20 – 10 2 4 45 

Total de citações por profissional 0,10 0,28 – 0,31 0,14 0,33 – 

Quadro 15: Necessidades de autoatualização, de crescimento ou de ser citadas por 

categoria profissional, segundo a teoria das necessidades humanas básicas de 

Maslow. Valor absoluto das citações e numero médio de citações em relação ao 

tamanho da amostra, por categoria profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Para Ribeirinho (2004), o pressuposto de vários autores de que muitos idosos, 

por já terem superado as demais necessidades humanas no decorrer da vida, 

despendem a sua energia para a auto-realização não é verdadeiro, uma vez que, 

devido a uma baixa situação sócio-econômina, a maioria deles, tende a desprender 

mais energia para a sobrevivência, isto é, no primeiro nível da hierarquia de Maslow.  

Um dos grandes problemas do envelhecimento é a dependência. Para que o 

idoso tenha autonomia e, consequentemente, uma maior qualidade de vida, faz-se 

necessário que ele tome consciência de si, escute seu próprio corpo e identifique seus 

limites e necessidades. Segundo Sobral (2004, p.42), o estímulo do idoso para o auto 

cuidado, seja pelo profissional de saúde e/ou família é “decisivo para a manutenção 

da autonomia, bem estar físico, mental e espiritual do cidadão idoso.” 
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Ressalta-se também que os odontólogos e os médicos foram os profissionais 

que menos referiram ter visto as necessidades do idoso em sua graduação, não tendo 

sido citadas por nenhum dos odontólogos as necessidades de segurança e de 

autoatualização. Este dados sugerem que as necessidades humanas precisam ser mais 

vistas durante formação acadêmica destes profissionais, uma vez que o conhecimento 

prévio das reais necessidades do idoso ajudaram os profissionais a fazer medidas 

preventivas para a manutenção da autonomia e a independência deste indivíduo por 

um maior período de tempo (RIBEIRINHO, 2004). 

 

5.5 CONTRIBUIÇÃO DA GRADUAÇÃO PARA O ATENDIMENTO 

AO IDOSO E SUGESTÕES DOS PROFISSIONAIS PARA 

MELHORIA DA FORMAÇÃO NESTA ÁREA 

Os educadores físicos foram os profissionais que referiram ter recebido maior 

contribuição da graduação para o atendimento ao idoso, com 38,5% dos 

entrevistados. As categorias profissionais que menos referiram ter recebido 

contribuição de suas graduações para o cuidado do idoso foram a dos odontólogos e 

dos assistentes sociais, em que 53,2% e 28,1% dos entrevistados, respectivamente, 

indicaram tanto uma contribuição razoável quanto a não contribuição desta (Figura 

13Figura 12). Ao comparar a percepção destes profissionais quando à contribuição 

de suas graduações para o cuidado ao idoso com os dados obtidos na análise 

documental, anteriormente apresentada, observa-se que estes se complementam, uma 

vez que quatro disciplinas do curso de Educação Física apresentaram o 

envelhecimento em seus conteúdos e nenhuma das disciplinas selecionadas dos 

cursos de Odontologia e Serviço Social apresentaram o tema em seus conteúdos. 

Nas demais categorias profissionais, 66,7% dos psicólogos, 50,7% dos 

enfermeiros e 49% dos médicos referiram ter recebido pouca contribuição da 

graduação (Figura 14). Ao correlacionar a percepção destes profissionais com os 

dados obtidos na análise documental observou-se uma contradição entre dados 

obtidos, uma vez que os cursos de Psicologia e Medicina apresentaram cinco e o 

curso de Enfermagem seis disciplinas que apresentam o tema envelhecimento em 

seus respectivos programas. 
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Figura 14: Contribuição da graduação na formação em Geriatria e Gerontologia por 

profissão. Aracaju-SE, 2009. 

É importante destacar que, apesar do curso de Enfermagem ter sido aquele 

que apresentou o maior numero de disciplinas que contemplam conteúdos referentes 

ao envelhecimento, 50,7% dos enfermeiros percebem que foi pouca a contribuição da 

graduação para o cuidado do idoso. 

 

Sugestões 
Categorias Profissionais Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

Módulos 15 7 3 – – 1 26 

Disciplinas 58 32 26 11 11 8 146 

Práticas 19 10 5 4 4 5 47 

Melhorias 11 23 7 11 2 6 60 

Eventos 2 – – 4 0 – 8 

Total de citações 105 72 41 30 17 20 287 

Quadro 16: Sugestões para melhoria da formação profissional na área da Geriatria 

e/ou Gerontologia, por categoria profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Na busca por soluções para um melhor ensino na área da Geriatria e 

Gerontologia, os profissionais foram questionados a respeito de sugestões para a 

melhoria deste ensino. Surgiram cinco sugestões: módulos, disciplinas, práticas, 

melhorias e eventos, detalhadas a seguir. A sugestão disciplina foi a mais citada, 146 
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citações, sendo a mais freqüente em todas as categorias profissionais, seguida da 

sugestão melhoria, citada 60 vezes (Quadro 16). 

 

5.5.1 Sugestão de disciplina específica 

A sugestão disciplina específica, referente à inclusão de disciplinas que 

abordem o envelhecimento nos referidos cursos, foi a sugestão mais citada por todos 

os profissionais, a exceção dos assistentes sociais que obtiveram o mesmo número de 

citações tanto para a sugestão de disciplinas quanto para melhorias (Quadro 16). 

Todas as categorias profissionais sugeriram a inclusão de uma disciplina 

específica para o estudo do envelhecimento, seja ela optativa ou obrigatória, sendo as 

sugestões de sua inclusão como disciplina obrigatória mais expressivas. Outrossim, 

os profissionais sugerem que esta disciplina aborde as necessidades psicológicas e 

sociais ocorridas durante o processo de envelhecimento, principalmente as 

psicológicas, e que favoreça um maior contato dos alunos com idosos saudáveis 

durante o processo de formação. 

Alguns psicólogos e assistentes sociais relataram ter sentido durante a prática 

profissional a necessidade de ter cursado as disciplinas optativas Psicologia do 

Envelhecimento e Política do Idoso nos cursos de Psicologia e de Serviço Social, 

respectivamente. Também, foi visto que, apesar do curso de Enfermagem ter sido 

aquele que mais apresentou disciplinas com conteúdos referentes ao tema 

envelhecimento em seus programas, 32 citações destes profissionais sugeriram a 

criação de disciplinas específicas para o estudo do envelhecimento. Isto reforça a 

necessidade de inclusão de disciplinas específicas e obrigatórias que abordem o 

envelhecimento em todos os cursos acima citados. 

 

5.5.2 Sugestão de melhorias do ensino 

No total, a sugestão melhorias foi a segunda mais referida, com 60 citações, e 

os assistentes sociais, dentro do próprio grupo, obtiveram o mesmo número de 

citações tanto para a sugestão de disciplinas quanto as sugestão de melhorias. Com 

relação aos demais profissionais, a sugestão de melhorias, dentro de cada categoria 
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profissional, foi a segunda mais citada pelos enfermeiros com 23 citações, 

odontólogos com sete citações e psicólogos com seis citações (Quadro 16). 

Como melhorias para o ensino já existente, todas as categorias profissionais 

sugeriram: 

 maior interação entre a teoria e a prática; 

 aumento do número de aulas práticas; 

 mais atividades de extensão e investigação na área, e; 

 estudo e/ou aprofundamento da psicologia do idoso (foram citados como 

temas de interesse a depressão na terceira idade e a influência da doença 

sobre o emocional do idoso). 

A melhoria das aulas práticas também foi citada pelos enfermeiros, que 

sugeriram que as atividades não se restrinjam apenas à analise dos aspectos 

burocráticos e que os alunos prestem assistência direta ao idoso. Ainda, um número 

considerável de enfermeiros sugeriu que as aulas teóricas que abordam o idoso 

fossem mais dinâmicas e com professores especializados e/ou atualizados.  

A maioria dos assistentes sociais e poucos psicólogos sugeriram que a 

disciplina optativa que aborda o idoso, em seus respectivos cursos, fosse obrigatória. 

Foram sugeridos, ainda: 

 promoção de cursos relacionados à Geriatria, discussão de temas 

relacionados à área durante o internato e busca de possibilidades para se 

reduzir a iatrogenia pelo uso excessivo de medicações (médicos); 

 ensino interdisciplinar para o estudo do envelhecimento (médicos e 

odontólogos); 

 estudo dos aspectos sociais, afetivos e comunicativos dos idosos, na 

tentativa de melhorar a relação entre o profissional e o paciente/cliente 

idoso (alguns médicos e educadores físicos); 

 estudo e divulgação dos instrumentos legais de garantia dos direitos dos 

idosos dentro e fora da universidade, como também o estudo da fisiologia 

do envelhecimento durante o curso (assistentes sociais). 

Na sugestão referente a melhorias, apesar da disciplina Enfermagem em 

Saúde Pública ter apresentado em seu programa 12 horas de atividades práticas 

(Quadro 10), as citações dos enfermeiros mostram a necessidade de mais aulas 

práticas e de uma maior relação entre a teoria e a prática. Também foram sugeridas 
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atividades práticas que não se restringissem apenas à analise dos aspectos 

burocráticos e aulas teóricas mais dinâmicas com professores especializados e/ou 

atualizados, dados que mostram que, para os respondentes, está faltando uma maior 

correlação entre a teoria e a prática no curso de Enfermagem para que os alunos, ao 

se tornarem profissionais, possam se sentir mais seguros ao atuar junto à pessoa na 3ª 

idade. Esses achados podem justificar as necessidades dos enfermeiros em ter uma 

disciplina específica para o cuidado do idoso.  

Outro ponto a ser ressaltado é que, tanto a necessidade que todas as categorias 

profissionais têm de estudar conteúdos relativos à psicologia do envelhecimento, 

quanto a sugestão de tornar as disciplinas optativas dos cursos de Psicologia e 

Serviço Social em obrigatórias, foram identificados na categoria disciplina, assim 

como na categoria melhorias. Isso reforça a necessidade destes pontos serem revistos 

pelos respectivos cursos, uma vez que existe uma correlação entre patologia orgânica 

e o risco de transtornos psiquiátricos (DUARTE; REGO, 2007). Além disso, o 

aumento da demanda de atendimento ao idoso tem exigido dos profissionais um 

maior conhecimento das peculiaridades desta população (MOTTA, 2008). 

 

5.5.3 Sugestões de atividades práticas 

No total, a sugestão de atividades práticas foi a terceira mais citada pelos 

profissionais, no entanto, intra grupo, foi a segunda sugestão mais referida pelos 

médicos com 19 citações e educadores físicos com quatro citações (Quadro 16).  

Como locais para atividades práticas, foram sugeridos: 

 asilos e Unidades Básicas de Saúde, por todas as categorias profissionais, 

tendo sido os asilos os mais citados; 

 casas de repouso (odontólogos) e; 

 nos grupos de idosos já existentes (enfermeiros). 

Médicos e odontólogos também sugeriram a criação de ambulatórios 

específicos para o cuidado do idoso, e alguns psicólogos sugeriram a formação de 

grupos de apoio à terceira idade nas comunidades, junto a uma equipe acadêmica 

multiprofissional. 
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O trabalho em grupo, ainda na percepção dos sujeitos, pode ser utilizado tanto 

para manutenção, promoção e cuidado da saúde quanto para prevenção de doenças, e 

esta foi a atividade prática mais sugerida por todas as categorias profissionais. 

Pode-se observar que as sugestões melhorias e práticas se complementam, 

uma vez que a primeira mostra a necessidade de um maior número de atividades 

práticas e de uma maior relação entre a teoria e a prática e a segunda mostra as 

sugestões de locais para a realização das atividades práticas. 

 

5.5.4 Sugestão de criação de módulos nas disciplinas já existentes 

A sugestão módulo, no total, foi a quarta mais referida pelos profissionais, 

mas, ao analisar intra grupo, foi a terceira sugestão mais citada pelos médicos. Os 

educadores físicos e os assistentes sociais não sugeriram a criação de módulos 

(Quadro 16). 

A maioria dos médicos sugeriu que o tema envelhecimento fosse inserido 

apenas na disciplina Clínica Médica. Alguns médicos sugeriram que este tema fosse 

introduzido em todas as disciplinas e um deles sugeriu uma mudança na estrutura do 

curso, na qual ele seria dividido em módulos específicos como saúde da criança, do 

adulto, da gestante e do idoso e saúde do trabalhador. 

A maioria das sugestões dos enfermeiros, com relação à criação de módulos, 

foi relativa à inserção do tema envelhecimento na disciplina Enfermagem Médica. 

Alguns sugeriram que este tema fosse introduzido em todas as disciplinas e um deles 

sugeriu que a disciplina Enfermagem Médica fosse ofertada em dois períodos, sendo 

um específico para abordagem da assistência de enfermagem ao cliente idoso. 

Alguns odontólogos sugeriram que as patologias odontológicas mais 

frequêntes fossem vistas nas diversas áreas de sua atuação. Um dos psicólogos 

sugeriu que a temática fosse inserida ao menos nas disciplinas que tratam de 

Etiologia, Desenvolvimento Humano e Psicologia Social. 

Foi observado nas respostas dos enfermeiros e dos médicos que as disciplinas 

Enfermagem Médica e Clínica Médica, respectivamente, foram as mais sugeridas 

para a inserção do tema envelhecimento. Constatou-se ainda que, das quatro 

categorias profissionais que apresentaram a sugestão módulo, os enfermeiros e os 
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médicos foram os que sugeriram a inclusão do tema envelhecimento em todas as 

disciplinas do curso. 

 

5.5.5 Sugestão de promoção de eventos 

Foi sugerida, pelos assistentes sociais e médicos, a realização de eventos 

como congressos, simpósios, seminários e debates para que os profissionais que 

atuam junto ao idoso possam trocar experiências e apontar alternativas de 

intervenção. 

 

5.6 TRABALHO EM EQUIPE 

As mudanças socio-econômicas, psicológicas e biológicas ocorridas durante o 

processo de envelhecimento podem influenciar diretamente o estado geral do idoso e 

sua qualidade de vida. Estas mudanças podem gerar necessidades que durante o 

atendimento da população de idosos precisam ser verificadas. Para isto, faz-se 

necessário um atendimento interdisciplinar, no qual cada profissional olhe o idoso 

dentro de sua especificidade, garantindo uma assistência ampla na qual as várias 

necessidades podem ser analisadas. 

 

 

Figura 15: Distribuição percentual da realização ou não de trabalho em equipe, por 

categoria profissional. Aracaju-SE, 2009. 
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Os sujeitos foram questionados a respeito da existência de trabalho em equipe 

no atendimento ao idoso, quais os profissionais que compõem estas equipes e como 

este trabalho é realizado. 

Como resultado das respostas referentes à existência ou não de trabalho em 

equipe, obteve-se que 100% dos enfermeiros, educadores físicos e psicólogos; 91,2 

% dos médicos; 87,5% dos assistentes sociais e 85,1% dos odontólogos relataram 

trabalhar em equipe (Figura 15). 

Ao contabilizar a resposta objetiva relativa aos profissionais que integram a 

equipe, observou-se que os enfermeiros e os médicos foram os profissionais mais 

citados com 215 citações e 204 citações, respectivamente. Com relação aos demais 

profissionais, foi observado que apenas um médico e poucos enfermeiros, 

odontólogos e assistentes sociais citaram os auxiliares de enfermagem. Outrossim, 

apenas 4 dos 47 odontólogos citaram os auxiliares de consultório dentário como 

integrantes de suas equipes (Quadro 17). 

 

Profissionais das Equipes 

Citados 

Respostas Registradas por Categoria Profissionais Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

Médicos 66 67 33 26 1 11 204 

Enfermeiros 78 64 34 27 1 11 215 

Assistentes Sociais 53 45 30 11 1 11 151 

Nutricionistas 54 46 7 13 – 7 127 

Fisioterapeutas 54 42 6 9 – 7 118 

Psicólogos 43 41 8 13 – 7 112 

Odontólogos 22 32 30 18 – 2 104 

Educadores Físicos 5 4 1 – 14 1 25 

Agentes de saúde – 7 4 5 – – 16 

Auxiliares de enfermagem 1 3 2 1 – 1 8 

Auxiliares de Consultório 

Dentário 
– – 4 – – – 4 

Quadro 17: Profissionais mais citados como integrantes das equipes, segundo 

categoria profissional, e o total de citações recebidas pelos mesmos. Aracaju-SE, 

2009. 

Aos profissionais que relataram trabalhar em equipe, foi questionado como 

este trabalho é realizado, encontrando-se quatro formas de trabalho, aqui 

identificadas como: individualizado, integrado, indeterminado e misto (Quadro 18). 
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Formas de 

Atuação 

Categorias Profissionais Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Indeterminado 18 22,7 7 12,5 8 23,5 5 23,8 3 25,0 2 16,6 43 17,8 

Individualizado 32 40,5 26 38,8 16 40,0 9 31,0 – – – – 83 35,3 

Integrado 26 33,0 23 34,3 10 25,0 7 24,1 2 16,6 5 41,6 73 31,0 

Misto 3 3,7 11 16,4 6 15,0 8 27,5 7 58,3 5 41,6 40 16,7 

Quadro 18: Número (nº) e percentual (%) de citações das diferentes formas de 

atuação dos profissionais de saúde nas equipes de trabalho, por categoria 

profissional. Aracaju-SE, 2009. 

O trabalho individualizado foi o mais referido, tendo aparecido em 35,3% das 

respostas; o integrado foi o segundo mais citado, aparecendo em 31% das respostas, 

seguido das repostas que não deixavam claro o tipo de trabalho realizado aqui, 

referido como indeterminado, e das respostas que apresentavam tanto um trabalho 

integrado quanto um trabalho individualizado aqui, chamado de misto (Quadro 18). 

Das respostas às questões abertas, apenas 31% dos profissionais fizeram 

referência a um trabalho integrado, o que contradiz a informação da questão fechada 

referente à existência ou não do trabalho em equipe apresentada no gráfico da Figura 

15. Pode-se assim dizer que, apesar da existência da equipe, não existiu propriamente 

um trabalho interdisciplinar. 

Segundo Vasconcelos (2002 in MOTTA, 2006), são muitos os obstáculos e 

limitações encontrados na construção de uma prática interdisciplinar, tais como: a 

divisão social e técnica do trabalho, a constituição dos saberes enquanto estratégia de 

poder, a precarização das condições de trabalho, vínculos informais, excesso de 

trabalho, competitividade e o uso de tecnologia. Estes fatores levam o profissional ao 

isolamento e dificultam a estruturação e o desenvolvimento da equipe. 

 

5.6.1 Trabalho individualizado 

O trabalho individualizado aqui referido compreende as ações individuais de 

profissionais que integram equipes de trabalho. 
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Os profissionais que mais apresentaram respostas relativas a este tipo de 

trabalho foram os médicos com, 40,5% das respostas, seguidos dos odontólogos com 

40%, enfermeiros 38,8% e assistentes sociais 31%. 

Na maioria das respostas de todas as categorias profissionais referentes 

apenas ao trabalho individualizado, a exceção dos psicólogos e educadores físicos, 

que não apresentaram respostas referentes ao trabalho individualizado, foi 

encontrado que: 

 cada profissional desempenha seu papel junto ao paciente; 

 dividem tarefas, mas, ainda atuam de maneira desarticulada; 

 só solicitam a avaliação e/ou encaminham para outros profissionais 

quando necessário e que 

 a maioria dos profissionais se comunica através do prontuário do paciente. 

Vale ressaltar a presença marcante do encaminhamento nas respostas 

encontradas em todas as categorias profissionais, sendo o prontuário, na maioria das 

vezes, a única fonte de troca de informações entre os profissionais sobre o paciente. 

Observa-se também que, segundo a maioria das respostas dos psicólogos e 

dos educadores físicos, apesar deles trabalharem independentemente, os casos e as 

dificuldades encontradas são discutidos principalmente intragrupo, isto é, entre 

próprios psicólogos e educadores físicos. Entretanto, sendo o idoso um ser 

multidimensional, pode-se dizer que, mesmo existindo a discussão de casos 

intragrupo, a ausência da observação das outras categorias profissionais sobre as suas 

necessidades pode impossibilitar a satisfação de algumas destas, prejudicando seu 

cuidado. 

Loch-Neckel (2009) e Rosa e Labate (2005) apresentam as dificuldades de se 

implementar um trabalho em equipe, e relataram que enquanto não se mudar a forma 

de ensino biomédico hospitalocêntrico e focado na doença, não será possível 

implementar um trabalho interdisciplinar em saúde, principalmente na Estratégia de 

Saúde da Família. 
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5.6.2  Trabalho integrado 

Os profissionais que mais apresentaram respostas relativas a este tipo de 

trabalho foram os psicólogos, seguido dos enfermeiros, dos médicos, dos 

odontólogos, dos assistentes sociais e dos educadores físicos (Quadro 18). 

Na maioria das respostas de todas as categorias profissionais referentes ao 

trabalho integrado, foi encontrada a realização de reuniões, realizadas 

esporadicamente para a discussão de casos. Apenas dois médicos, três odontólogos, 

um psicólogo, um enfermeiro, e um assistente social citaram a existência de contato 

constante entre os profissionais, apesar de este ser de baixa qualidade. 

Com relação às demais respostas por categoria profissional: 

 segundo as respostas de alguns médicos, o trabalho em grupo entre os 

próprios médicos é o que mais ocorre, principalmente nos centros 

cirúrgicos e nas Unidades de Terapia Intensiva – UTI; apenas dois deles 

mencionaram trabalhar com outros profissionais em ambulatório de 

doença específica e outro que trabalha nas UTIs junto com o auxiliar de 

enfermagem. 

 segundo as respostas de alguns psicólogos, o que mais existe entre alguns 

profissionais é a troca informal de idéias; apenas um psicólogo disse 

sempre se comunicar com a equipe sobre o paciente e que a equipe 

também o procura para falar dos casos. 

 entre os odontólogos, apenas um descreveu o trabalho junto ao auxiliar de 

consultório dentário – ACD em que este é responsável pelo preparo do 

material utilizado durante a realização do tratamento. 

 segundo alguns assistentes sociais, o trabalho em equipe é realizado no 

planejamento de atividades preventivas de educação em saúde, e um 

destes profissionais respondeu que busca trabalhar de forma articulada 

com os demais profissionais para melhorar sua atuação. 

 segundo as respostas dos educadores físicos da Academia da Cidade, estes 

trabalham em equipe no planejamento das aulas que serão ministradas 

junto à comunidade. 

É importante frisar que, apesar de terem sido mencionadas algumas reuniões 

e discussões de casos nos trabalhos considerados integrados, estas foram, na maioria 
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das vezes, realizadas eventualmente; que a maioria dos trabalhos em grupo, 

realizados pelos médicos, educadores físicos e psicólogos são realizados ente eles 

mesmos e que ainda são poucos os profissionais que estão tentando realizar trabalho 

interdisciplinar. Isto sugere, de uma forma geral, que o atendimento ao idoso está 

sendo realizado de forma desarticulada entre os profissionais, apesar da existência da 

equipe. 

Ressalte-se também os termos multi e interdisciplinar, em algumas respostas, 

não foram bem empregados, o que dificultou a análise dos dados, como também, que 

a existência de respostas em que apenas um destes termos foi empregado, sem 

maiores esclarecimentos sobre o trabalho em si, deixou dúvidas em relação ao 

emprego do mesmo.  

 

5.6.3 Indeterminado 

O termo indeterminado aqui utilizado se refere às repostas dos profissionais 

que não deixavam claro o tipo de trabalho realizado. A indeterminação quanto à 

forma que os profissionais atuam dentro da equipe foi a segunda resposta mais citada 

pelos educadores físicos e psicólogos, a terceira mais citada nas respostas dos 

odontólogos e médicos e a quarta mais citada pelos enfermeiros e assistentes sociais 

(Quadro 18). 

Com relação às respostas obtidas, a ausência de clareza na descrição do 

trabalho realizado pelos profissionais sugere a não existência de um trabalho em 

equipe. 

 

5.6.4 Misto 

O trabalho referido como misto abordam às respostas dos profissionais que 

apresentavam tanto a realização de um trabalho integrado quanto um trabalho 

individualizado. Os profissionais que apresentaram o maior percentual no grupo em 

relação a este tipo de resposta foram os educadores físicos com 52,3% das respostas 

e os psicólogos com 41,6% (Quadro 18). 

A maioria das respostas de todas as categorias profissionais, relativas a 

atividades tanto integradas quanto em grupo, apresentam que: 
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 os profissionais realizam um trabalho individualizado, mas discutem os 

casos ou entre eles mesmos ou em reuniões com toda a equipe 

multiprofissional e que 

 a intervenção conjunta ocorre apenas em casos específicos. 

Um dos odontólogos referiu que o trabalho em equipe ocorre no 

acompanhamento de pacientes de risco e dois odontólogos disseram trabalhar 

conjuntamente com os médicos quando têm dúvidas em relação às informações do 

prontuário. 

Entre os educadores físicos, a maioria referiu que ocorrem reuniões para o 

planejamento e avaliação das atividades realizadas por cada componente do grupo. 

O trabalho considerado misto, juntamente com as demais, reforça a ausência 

de um trabalho interdisciplinar entre os profissionais da área da saúde e a 

necessidade de se focar o trabalho em equipe durante o processo de formação 

acadêmica destes para que as necessidades não só do idoso, mas, toda a sociedade 

possam ser melhor atendidas. 

A Gerontologia permeia todos os aspectos da vida, do biológico ao social, 

possuindo em sua gênese, uma característica interdisciplinar, o que demanda para sua 

operacionalização um trabalho em equipe (MOTTA, 2005).  

Coelho Filho (2000), em uma revisão sistemática, relatou que tratamentos 

realizados por equipe interdisciplinar reduzem a mortalidade, a dependência e a 

necessidade de cuidados institucionais de pacientes idosos, quando comparadas com 

o cuidado convencional. Estas informações devem ser consideradas na prática dos 

profissionais de saúde junto à população idosa. 

 

5.7 FACILIDADES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA 

PRÁTICA PROFISSIONAL DE SAÚDE JUNTO AO IDOSO, 

POR CATEGORIA PROFISSIONAL 

As respostas relacionadas às facilidades e dificuldades encontradas pelos 

profissionais, serviram como parâmetro na identificação da contribuição da formação 

dos profissionais de saúde em estudo para com o atendimento ao idoso. 

Vale ressaltar que, durante a aplicação dos questionários, estas foram as 

questões que os profissionais mais sentiram dificuldade em responder, sendo muitas 
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delas deixadas em branco, como também, que a não existência de facilidades superou 

o número de citações das facilidades encontradas (Quadro 19) e que apenas 10 dentre 

os 265 profissionais relataram não sentir dificuldades ao cuidar de idosos (Quadro 

20).  

 

Categoria Subcategoria 
Categorias Profissionais Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. 

Qualidades do idoso 

Afetividade 11 16 8 3 9 – 47 

224 

Resiliência 13 11 3 7 3 3 40 

Cooperação 8 11 3 6 6 2 36 

Acessibilidade 5 13 4 6 1 3 32 

Respeito ao 

profissional 
15 7 1 3 5 1 32 

Compromisso 8 3 1 1 1 – 14 

Disponibilidade 1 1 – 4 – – 6 

Paciência 2 4 1 – – – 7 

Sinceridade 1 – – 2 1 – 4 

Vontade de viver – 3 – – 3 – 6 

Idoso acompanhado Apoio familiar 3 – 2 1 – 1 7 7 

Qualidades do 

profissional 

Empatia 5 10 – 8 1 2 26 

47 

Buscar 

conhecimentos 
2 2 2 – – – 6 

Experiência 

profissional 
2 2 – – 1 – 5 

Possuir 

conhecimentos 
1 4 – – – – 5 

Fazer uma boa 

anamnese 
2 2 1 – – – 5 

Qualidade do trabalho 

realizado 
Equipe 5 – 7 1 – – 13 13 

Direitos adquiridos 

pelos idosos 
Leis e protocolos 5 – 2 1 – – 8 8 

Não encontra facilidades 21 14 11 5 – 2 53 53 

Quadro 19: Facilidades encontradas pelos profissionais ao cuidar do idoso, 

classificadas em categorias e subcategorias. Aracaju-SE, 2009. 
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5.7.1 Facilidades Encontradas 

Para localizar as facilidades, as respostas foram analisadas identificando seu 

núcleo de sentido, agrupados em subcategorias, sendo estas reagrupadas em cinco 

categorias: qualidades do idoso, qualidade do profissional, qualidade do trabalho em 

equipe, direitos adquiridos pelos idosos e idoso acompanhado (Quadro 19). 

Neste trabalho, foram apresentadas apenas as três subcategorias mais 

expressivas, todas referentes às qualidades do idoso. 

 

Categoria Qualidades do Idoso 

A categoria qualidade do idoso foi a mais citada, obtendo um total de 224 

citações. Das dez subcategorias encontradas nesta categoria, serão comentadas 

apenas as três subcategorias que obtiveram os maiores números de citações, são elas: 

afetividade, resiliência e cooperação (Quadro 19). 

 

Subcategoria Afetividade 

A subcategoria afetividade faz referência a respostas dos profissionais que 

colocaram a amorosidade, a carência, a docilidade e a meiguice do idoso como 

fatores facilitadores do cuidado desta população. Esta subcategoria não foi 

encontrada nas respostas dos psicólogos. Seguem as respostas apresentadas, 

relacionadas por profissional: 

 

Méd.34: “Como são muitas vezes carentes de atenção, quando esta lhe é dada o 

mesmo pode tornar-se um aliado no tratamento.” 

Enf.4: “São pessoas mais fáceis de lidar, até mesmo pela carência de afeto, ás vezes 

o mínimo de atenção já é suficiente para trazer a calma ou alívio de alguma dor.” 

 

Odt.44: “[...] Geralmente são dóceis e demonstram precisar de um carinho e 

atenção especial.” 

 

Serv.S.8: “Acredito que, pelo perfil da vulnerabilidade existente, normalmente são 

dóceis e gratos. 
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Ed.F.13: “O idoso se dedica de corpo e alma, ele demora, mas, quando adquire 

confiança conquista a todos com carinho e afeto, vontade de amar e viver.” 

 

Os profissionais, de uma maneira geral, afirmam que a carência de afeto e de 

atenção dos idosos facilita o tratamento, uma vez que, com apenas um pouco de 

atenção a eles oferecida, é possível trazer a calma ou alívio de alguma dor, o que 

demonstra a necessidade do idoso de ser ouvido e de ser respeitado como ser 

humano.  

Segundo Ribeirinho (2004), o idoso precisa se sentir reconhecido e escutado 

para que ele possa exprimir as suas emoções positivas e negativas, se aceite e se 

compreenda em sua totalidade. Entretanto, é preciso deixar claro que não basta 

escutar o idoso para melhor atendê-lo. Para tal, o profissional além de escutá-lo 

precisará ter uma base teórica a respeito do processo de envelhecimento, como 

também, de algumas técnicas que facilitem a identificação das suas necessidades. 

 

Subcategoria Resiliência 

A subcategoria resiliência foi composta pelas respostas dos profissionais que 

colocaram a aceitação, a compreensão, a tolerância ao tratamento e a capacidade do 

idoso de enfrentar as dificuldades em si como fatores facilitadores do tratamento do 

idoso. Seguem as respostas apresentadas, relacionadas por profissional: 

 

Méd.55: “Maior equilíbrio psicológico do paciente idoso, o que reflete numa maior 

aceitação de sua patologia.” 

 

Enf.26: “Encaram a patologia de uma forma mais madura.” 

 

Odt.31: “São pacientes mais tranqüilos.” 

 

Serv.S.17: “O idoso é uma pessoa rica em experiência e disponível em relação ao 

tempo, além disso é bastante espontâneo e autêntico, tem suas limitações porém não 

se tornam empecilhos para desenvolverem qualquer tipo de atendimento.” 
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Ed5: “São [...] dispostos a realizar as atividades.” 

 

Psic.10: “[...] á experenciação de outras vivências [...] reduz o nível de ansiedade.” 

 

As respostas revelam que, na visão destes profissionais, os anos vividos do 

idoso o ajudaram a administrar melhor as dificuldades advindas com o avanço da 

idade.  

Segundo Ribeirinho (2004), a resiliência está relacionada à vontade de viver, 

a busca de sentido para a vida e a procura de amor, e é favorecida por um ambiente 

interativo. Isto mostra que, mesmo alguns idosos tendo a capacidade de se 

autosuperarem diante das dificuldades, é de grande importância que os familiares 

como também dos profissionais de saúde estimulem o idoso a dar sentido à sua vida, 

independente de sua condição física ou da natureza da sua afecção. A autora coloca 

como estratégias para a o estímulo da resiliência o reforço da auto-estima, a 

promoção da socialização e o incentivo ao estabelecimento de um projeto de vida. 

 

Subcategoria Cooperação 

As respostas dos profissionais que compuseram esta subcategoria abordam a 

obediência, a boa vontade, o interesse e a disciplina dos idosos para com os 

tratamentos propostos, como fatores facilitadores no tratamento do idoso.  

 

Enf.29: “[...] Aceitam todo projeto de cuidado traçado e topam os novos desafios, 

desde as consultas regulares até as atividades em grupo como: festas, passeios, 

atividades educativas e artesanais.” 

 

 A cooperação e participação do idoso tanto nas consultas individuais quanto 

nas atividades em grupo propostas pelos profissionais podem advir da necessidade 

deste de ser ouvido, como também de ter um maior contato social. 

 Observa-se que as facilidades mais citadas pelos profissionais estão mais 

relacionadas às características do idoso do que propriamente ao conhecimento 

técnico dos profissionais, uma vez que a categoria qualidade do profissional obteve 

apenas 47 citações e a subcategoria possuir conhecimentos a respeito do tratamento 
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do idoso obteve apenas cinco citações (Quadro 19), o que foi considerado um índice 

muito baixo frente à necessidade de profissionais cada vez mais preparados para o 

cuidado do idoso.  

 

5.7.2 Dificuldades encontradas ao cuidar do idoso 

Da mesma forma que as facilidades, as respostas foram analisadas 

identificando seu núcleo de sentido, estes agrupados em subcategorias e estas 

reagrupadas em 10 categorias: atendimento, tratamento, problemas estruturais, falta 

de serviços, cuidador, equipe, formação insuficiente, problemas sociais, problemas 

econômicos, estado psicológico do idoso (Quadro 20).  

Neste trabalho serão discutidas apenas as três dificuldades que tiveram maior 

expressividade, destacando apenas as citações mais frequentes, visto que estas serão 

suficientes para que se possa estabelecer relação entre a formação e a prática 

profissional em saúde na área da Geriatria e Gerontologia. Assim sendo, serão 

abordadas as subtegorias: profissional despreparado, pertencente à categoria 

formação insuficiente, a subcategoria falta de apoio familiar pertencente à categoria 

problemas sociais e a subcategoria comunicação ineficiente, pertencente à categoria 

tratamento (Quadro 20).  

 

Categoria Subcategorias 
Categorias Profissionais Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S Ed. F. Psic. 

Atendimento Tempo insuficiente 2 1 2 – – – 5 5 

Tratamento 

Auto cuidado do idoso 

comprometido 
2 5 3 – – – 10 

119 

Comorbidades 15 1 4 1 2 – 23 

Comunicação ineficiente 26 13 2 2 1 2 46 

Gravidade do quadro 

clínico 
2 7 1 3 – 1 14 

Limitações físicas dos 

idosos 
2 2 6 – 4 5 19 

Uso inadequado da 

medicação pelo idoso 
4 2 1 – – – 7 

Problemas 

Estruturais 
Falta de estrutura 8 5 5 5 – 1 24 24 

Falta de 

Serviços 

Falta de profissionais 

como: psicólogo, geriatra 
1 2 3 2 – – 8 16 
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Categoria Subcategorias 
Categorias Profissionais Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S Ed. F. Psic. 

e educador físico 

Falta de uma unidade de 

referência 
1 1 2 3 – 1 8 

Cuidador / 

família 

Ausência de 

acompanhante 
– 5 1 – – 1 7 

14 

Cuidador despreparado – 2 4 1 – – 7 

Equipe Falta de equipe integrada 1 2 1 1 3 – 8 8 

Formação 

insuficiente 

Profissional 

despreparado 
22 23 14 5 2 – 66 66 

Problemas 

sociais 

Falta de apoio familiar 18 18 2 16 – 2 57 

67 Falta de apoio 

institucional 
5 1 – 4 – – 10 

Problemas 

econômicos 

Baixa renda 9 1 2 2 – 1 15 

23 Falta de recursos para 

política do idoso 
– 2 1 5 – – 8 

Estado 

psicológico do 

idoso 

Dependência 5 3 – 3 1 1 13 

80 
Depressão 8 7 – 1 6 1 23 

Estresse do idoso – 3 – – 2 – 5 

Resistência 15 14 4 3 1 2 39 

Não sente dificuldades 1 2 3 1 2 1 10 10 

Quadro 20: Dificuldades encontradas pelos profissionais ao cuidar do idoso, 

classificadas em categorias e subcategorias. Aracaju-SE, 2009. 

Categoria Formação Insuficiente 

A categoria formação insuficiente foi composta apenas pela subcategoria 

profissional despreparado. Esta foi a subcategoria mais expressiva em relação às 

demais, obtendo 66 citações. As respostas que compuseram esta subcategoria 

referem-se à não aquisição de conhecimentos suficientes durante a graduação para o 

cuidado do idoso, à necessidade de atualização, insegurança, dúvidas e 

desconhecimento de técnicas por parte dos profissionais. Os psicólogos não 

apresentaram respostas referentes a esta subcategoria. 

Seguem alguns exemplos das respostas dos demais profissionais: 

 

Méd.23: “Duvidas em relação ao indivíduo suportar técnicas anestésicas com o 

mínimo de agressão física e psicológica.” 
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Enf.49: “As dificuldades que encontramos é que os profissionais de saúde mostram 

deficiência, necessidade de capacitação. Observo que os idosos estão sendo 

cuidados por pessoas ainda despreparadas: isso ocorre por falta experiência ou 

conhecimento do profissional.” 

 

Odt.5: “Falta de conhecimento adequado a respeito da terapêutica medicamentosa 

nesse indivíduo idoso.” 

 

Foi observada, ao analisar as respostas desta subcategoria, a falta de 

conhecimento dos profissionais em relação a algumas técnicas, como dosagem 

medicamentosa e tipo de abordagem terapêutica, que devem ser adotadas frente o 

paciente idoso, como também a necessidade de capacitação propriamente dita. Estes 

dados reforçam a necessidade urgente de capacitação destes profissionais para o 

cuidado do idoso. 

 É importante ressaltar que os enfermeiros e os odontólogos apresentaram 

seus maiores números de citações nesta subcategoria (Quadro 20). Segundo Adams 

et al. (2002), em pesquisa realizada nos Estados Unidos, muitas das dificuldades 

citadas pelos médicos, que atuam no atendimento primário da população idosa, 

seriam facilitadas se houvesse uma mudança na educação médica e no sistema de 

prestação de serviço de saúde existente.  

 

Categoria Problemas Sociais 

A categoria problemas sociais foi composta por duas subcategorias: falta de 

apoio familiar e falta de apoio institucional, que fazem referência aos fatores sociais 

que dificultam o tratamento do idoso. Neste estudo apenas está sendo apresentada a 

subcategoria relativa à falta de apoio familiar por ter sido a segunda subcategoria 

mais expressiva nas citações. 

As respostas dos profissionais que compuseram esta subcategoria dizem 

respeito à incompreensão dos familiares frente a limitações de seus parentes idosos e 

a não colaboração dos mesmos para o acompanhamento dos tratamentos propostos 

pelos profissionais. É importante salientar que esta subcategoria não foi encontrada 

nas respostas dos educadores físicos.  
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Méd.24: “Presença de familiares ou acompanhantes dispostos a acompanhá-los e 

administrar medicamentos corretamente uma vez que há uma dificuldade de 

entender tratamento.” 

 

Enf.12: “Interação da família com o idoso. Muitas vezes os familiares não aceitam o 

idoso como ele é, com suas limitações.” 

 

Odt.30: “[...] eles também são pacientes com problemas familiares, com 

dificuldades de locomoção, enfim são pacientes que necessitam de uma maior 

atenção.” 

 

Destaca-se, nas respostas dos profissionais, que a família do idoso, no caso do 

idoso carente, muitas vezes tem dificultado mais do que facilitado o cuidado. Cruz et 

al. (2003), em pesquisa realizada nas Unidades de Saúde da cidade de Aracaju, 

identificaram que um número considerável de idosos se sentem desprezados por seus 

familiares, e estes citam ter uma convivência difícil e consideram o tratamento dos 

familiares para com eles ruim. 

 Segundo Ribeirinho (2004), apesar de, na maioria das vezes, os familiares 

serem os primeiros prestadores de cuidados às pessoas idosas dependentes, nem 

sempre estes se ajudam e são solidários.  

É importante salientar que, em relação às dificuldades encontradas pelos 

profissionais ao cuidar do idoso, esta foi a subcategoria em que os profissionais do 

Serviço Social apresentaram maior número de citações (Quadro 20), o que mostra a 

necessidade de um maior preparo e conhecimento, principalmente destes 

profissionais, das Leis que amparam o idoso, para que, de posse destas, estes possam 

não só divulgá-las, mas também, ajudar o idoso a pô-las em prática para que os 

direitos destes, como cidadãos, sejam assegurados. 

 

Categoria Tratamento 

A categoria tratamento foi composta por seis subcategorias referentes às 

dificuldades encontradas pelos profissionais durante o tratamento do idoso, das quais 



 106 

será apresentada neste estudo a subcategoria referente à comunicação ineficiente por 

esta ter sido a terceira subcategoria mais expressiva no conjunto (Quadro 20). 

As respostas dos profissionais que compuseram esta subcategoria referem-se 

a todo e qualquer problema que possa interferir na comunicação entre o profissional 

e o paciente, como, por exemplo, os déficits cognitivos e auditivos. Sendo assim, 

fizeram parte desta as respostas relativas a déficits, como também as relacionadas à 

desorientação, doenças e a falta de informação.  

 

Méd.47: “Quando são conscientes, ótimo, mas, quando tem doenças mentais da 

velhice como doença mental senil ou Alzheimer é difícil a comunicação.” 

 

Enf.62: “Normalmente comparecem a UBS desacompanhados, e como geralmente 

apresentam algumas deficiências (auditiva, visual, locomoção, cognitivos, etc) temos 

dificuldade de obtermos e/ou passarmos informações [...].” 

 

Ed.F.12: “Falta de informação adequada [...] por parte dos idosos, que não sabem 

ou não querem afirmar o que possuem em termos de doença [...]” 

 

Psic.1: “Quando há dificuldade na comunicação e o acompanhante não tem um bom 

vínculo.” 

 

Ressalta-se que as respostas mostram que, quanto maiores forem as 

deficiências, mais se fazem necessários cuidadores informados e presentes nas 

consultas. Esta foi a subcategoria em que os médicos apresentaram maior número de 

citações, 26, o que mostra uma maior necessidade em relação à obtenção de técnicas 

que facilitem a comunicação com o idoso (Quadro 20). 

Adams et al. (2002) afirmaram que, talvez o maior desafio dos médicos 

participantes da pesquisa e atuantes no atendimento primário ao idoso, é a expansão 

da relação médico-paciente, incluindo membros da família e outros cuidadores, como 

também, que a utilização de programa para facilitar a comunicação médico-paciente-

família poderá ser extremamente útil na definição de cuidados primários. 

Segundo Ribeirinho (2004), o idoso precisa se sentir reconhecido e escutado 

para que ele possa exprimir as suas emoções positivas e negativas, se aceite e se 
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compreenda em sua totalidade. Desta forma, é importante que os profissionais 

aprendam a escutar as necessidades do idoso e aceitá-lo com suas possíveis 

limitações para melhor compreendê-lo e estimulá-lo, uma vez que as necessidades 

variam de idoso para idoso, não podendo estas ser homogeneizadas. 

Pode-se dizer que, em relação à percepção das facilidades e dificuldades 

encontradas durante a assistência ao idoso, as dificuldades prevaleceram sobre as 

facilidades e a maior parte das dificuldades surgiu da falta de uma formação 

adequada. Excetuam-se aqui os psicólogos, que apresentaram como maior 

dificuldade a subcategoria limitações físicas dos idosos (Quadro 20). 

 

5.8 NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO E CAPACITAÇÕES 

REALIZADAS 

Em relação à necessidade de capacitação, observou-se que a grande maioria 

dos profissionais sentiu necessidade de se capacitar para o atendimento ao idoso 

(Figura 16). 

 

 

Figura 16: Necessidade de capacitação para atendimento ao idoso por categoria 

profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Ao serem questionados do porquê da necessidade de capacitação, foram 

identificadas 13 subcategorias, reagrupadas em sete categorias: formação ineficiente, 

demanda de idoso, motivação pessoal, aperfeiçoamento, dinâmica do conhecimento, 
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peculiaridades do idoso e melhoria do tratamento, sendo a subcategoria e a categoria 

formação ineficiente as mais expressivas (Quadro 21). 

 

Categoria Subcategoria 
Categorias Profissionais Total de 

Citações Méd. Enf. Odt. Serv. S Ed. F Psic. 

Formação ineficiente 
Formação 

ineficiente 
34 21 11 7 7 4 84 84 

Demanda de idoso 

Aumento da 

demanda de 

idosos 

9 11 6 3 – 1 30 30 

Motivação pessoal Empatia 1 4 1 4 1 1 12 12 

Aperfeiçoamento 

Obter 

aperfeiçoamento 

técnico 

3 3 1 1 – – 8 8 

Dinâmica do 

conhecimento 

Aprofundar os 

conhecimentos 
– 4 3 6 1 – 14 

24 
Renovar o 

conhecimento 
1 1 2 4 1 1 10 

Peculiaridades do 

idoso 

Fisiologia 

diferenciada 
1 4 1 – – – 6 

15 

Devido a 

fragilidade do 

paciente 

1 3 – 1 – – 5 

Presença de 

comorbidades 
– 2 – – 2 – 4 

Melhoria do 

tratamento 

Para obter mais 

segurança 
– 2 7 – – – 9 

57 

Melhorar o 

atendimento 
6 15 12 5 – 1 39 

Exigência da 

especialidade 
2 2 1 2 – – 7 

Melhorar a vida 

do paciente 
– 1 1 – – – 2 

Indeterminado 3 1 1 1 – 1 7 7 

Não sente necessidade 10 3 2 2 2 4 23 23 

Não responderam 13 1 4 1 – – 19 19 

Quadro 21: Motivos que levaram os profissionais a sentir necessidade de 

capacitação, classificadas em categorias e subcategorias. Aracaju-SE, 2009. 

Na subcategoria formação ineficiente, os médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, educadores físicos e psicólogos apresentaram maiores números de citações, 

como também foi a segunda subcategoria mais citada pelos odontólogos, com 11 

citações, seguida de melhorar o atendimento que apresentou 12 citações. Quanto à 
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segunda subcategoria mais expressiva em número de citações, esta variou entre os 

profissionais (Quadro 21). 

São citados exemplos por profissional apenas da subcategoria formação 

ineficiente, pelo fato da formação ser o foco deste estudo. Serão citados e 

comentados também os motivos que levaram os profissionais a não sentir 

necessidade de se capacitar para o atendimento ao idoso no intuito de identificar se 

esta não necessidade se deve ao embasamento teórico recebido durante a formação 

acadêmica ou não. 

 

Méd.1: “Pelo frequente atendimento ao idoso e por conviver com as suas 

peculiaridades, sinto que a formação acadêmica na instituição em que me formei é 

falha neste sentido, especialmente por se tratar de uma população crescente [...].” 

 

Serv.S.5: “Porque na graduação o enfoque é dado apenas aos direitos Sociais do 

idoso.” 

 

Ed.F.5: “Devido a inexistência de disciplinas voltadas especificamente para o idoso 

durante a graduação.” 

 

Psic.7: “Porque é um público que possui necessidades especiais que exigem um 

maior nível de conhecimento teórico e prático para abordá-los.” 

 

Foi observada nas respostas, de todas as categorias profissionais, uma 

deficiência tanto teórica quanto prática, em relação ao cuidado do idoso e que esta 

carência de conhecimento e de atividade prática na academia está sendo cada vez 

mais evidenciada com o aumento da demanda de atendimento da população idosa. 

No total, 23 profissionais referiram não sentir necessidade de se capacitar 

para o atendimento ao idoso, sendo 10 médicos, três enfermeiros, dois odontólogos, 

dois assistentes sociais, dois educadores físicos e quatro psicólogos. Os motivos que 

os profissionais citaram foram:  

1. a experiência profissional: dois médicos, um enfermeiro e um psicólogo 

consideram que a prática já os capacitou para o trabalho junto a esta 

população;  
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2. formação acadêmica: um médico e um psicólogo, tendo este último 

cursado a disciplina Psicologia da idade adulta, consideraram que a 

formação acadêmica contribuiu muito para a atuação deles junto à 

população idosa; 

3. sensibilidade e bom senso: dois médicos e um educador físico colocaram 

que aceitar as limitações do idoso, ter sensibilidade e bom senso, são 

suficientes para se prestar uma boa assistência ao idoso, não considerando 

necessário realizar capacitação; 

4. especialidade escolhida: três médicos, disseram que as suas 

especialidades, no caso em anestesiologia, ortopedia e urologia, os 

prepararam para o atendimento do idoso.  

5. educação familiar: dois médicos fizeram referência à formação familiar 

como facilitadora no cuidado do idoso; 

6. existência de especialistas: dois médicos, um cirurgião e outro 

intensivista, alegaram que devido à existência de muitos especialistas na 

área eles não sentem necessidade de se capacitar para o atendimento ao 

idoso e apenas o encaminha; 

7. trabalhar mais com criança que com o idoso: dois enfermeiros colocaram 

que o fato deles pouco atenderem idosos não lhes permitiu sentir 

necessidade de capacitação específica; 

8. compreensão da psique humana: dois psicólogos consideram que a 

compreensão da psique humana, adquirida no decorrer do curso, mesmo 

não sendo específica para o cuidado do idoso é o suficiente para cuidar 

desse grupo populacional; 

9. estágio curricular: um assistente social citou que o estágio deu-lhe a 

oportunidade de buscar, na literatura, temas referentes ao idoso; 

10. tratamento com ênfase na prevenção: um odontólogo colocou que, como 

o ESF está mais voltado para a prevenção que para o tratamento, de uma 

maneira geral, basta apenas observar o paciente; 

11. capacitação pelo Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS): um 

odontólogo citou que se sente preparado após a capacitação recebida pela 

Prefeitura de Aracaju; 
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12. abertura do idoso para o tratamento: um educador físico colocou que o 

fato do idoso aceitar a proposta terapêutica é o suficiente para bem 

atendê-lo.  

Observa-se que a maioria dos motivos que levaram estes profissionais a não 

sentir necessidade de capacitação para o atendimento do indivíduo idoso não se deve 

ao embasamento teórico recebido durante a formação acadêmica. Alguns 

consideraram a existência de muitos especialistas voltados para o atendimento ao 

idoso, o que contradiz a literatura, que mostra a necessidade de mais profissionais 

preparados para lidar com esta população (DIOGO, 2004; BRASIL, 1999) e outros 

consideraram o número restrito de pacientes atendidos como sendo insuficientes para 

justificar o estudo mais aprofundado das características desta população ascendente. 

A sensibilidade, a experiência profissional e familiar, a observação, a boa 

vontade do idoso são importantes para a realização do tratamento desta população, 

mas estes, dissociados do conhecimento das peculiaridades do envelhecimento, 

podem levar o profissional a sentir dificuldade na identificação das reais 

necessidades do idoso podendo agravar ainda mais o estado de saúde deste 

(RIBEIRINHO, 2004). 

É importante salientar que dos dois profissionais que fizeram referência a 

suas graduações como fonte de aquisição de conhecimento para trabalhar com a 

população idosa, apenas a resposta do psicólogo mostrou a importância de se cursar 

uma disciplina específica para cuidado dos idosos durante a graduação. Na resposta 

do médico, apenas pode ser observado que a informação obtida na graduação, 

associada à residência médica e à formação familiar lhe tem ajudado a prestar uma 

boa assistência aos pacientes, sejam eles idosos ou não.  

Ressalte-se também que, apesar de apenas um profissional ter se considerado 

preparado após capacitação oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde, esta 

capacitação pode ser considerada importante. 

Observou-se, na análise dos dados apresentados, que, apesar de 66,7% dos 

psicólogos participantes terem referido a necessidade de capacitação, conforme 

Figura 16, e de quatro profissionais se sentirem motivados a buscar a capacitação por 

causa de uma formação ineficiente, conforme Quadro 21, nenhum dos psicólogos 

referiu o despreparo profissional como fator dificultante na prática junto à população 

idosa, conforme Quadro 20, o que representa uma aparente contradição. 
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Um fato observado neste trabalho foi que, apesar da referência à necessidade 

de capacitação pela maioria dos profissionais questionados, poucos foram os que se 

capacitaram (Figura 17).  

 

 

Figura 17: Divisão percentual da realização ou não de capacitação por categoria 

profissional. Aracaju-SE, 2009. 

Com relação aos poucos profissionais que se capacitaram, as capacitações 

e/ou cursos citados foram organizados da seguinte forma: pós-graduação, cursos de 

curta duração, capacitações e eventos, identificados segundo o assunto estudado o 

local de sua realização. No total, foram idenficadas 107 capacitações e/ou cursos 

(Quadro 22). 

Como um dos objetivos deste trabalho é a identificação das principais fontes 

de capacitação em gerontogeriatria, serão citadas apenas as capacitações, os cursos 

ou eventos específicos mencionados pelos profissionais como cursados. 

Quanto aos cursos de pós-graduação direcionados à área em questão foram 

encontradas três especializações e duas residências nas respostas dos médicos, todas 

fora do estado de Sergipe. Com relação aos cursos específicos de curta duração 

notificaram-se 15 cursos, 10 realizados em Sergipe e 5 em outros estados. Dos cursos 

realizados em Sergipe, foram citados pelos profissionais os cursos de Atualização e 

de Treinamento em Abordagem à Saúde do Idoso; o de Assistência Domiciliar ao 

Idoso; de Cuidados do Idoso e curso sobre A Vida dos Idosos. Dos cursos específicos 
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realizados em outros estados, os profissionais citaram três cursos sobre o Processo de 

Envelhecimento e dois relativos à Violência Contra Pessoa Idosa. 

 

Cursos ou 

Capacitações 

Especificidade 

do Curso 
Local 

Categorias Profissionais Total 

Méd. Enf. Odt. Serv. S. Ed. F. Psic. L C 

Pós graduação 

Específicos em 

Gerontologia e 

Geriatria 

Outros 

estados 
5 – – – – – 5 5 

Em outras áreas 

correlatas 

Sergipe – 2 1 – 1 1 5 

20 Outros 

estados 
7 1 3 3 – 1 15 

Cursos de 

curta duração 

Específicos em 

Gerontologia e 

Geriatria 

Sergipe 1 4 3 2 – – 10 

15 Outros 

estados 
– – – 3 2 – 5 

Em outras áreas 

correlatas 

Sergipe 1 1 1 2 3 – 8 

13 Outros 

estados 
3 2 – – – – 5 

Capacitações 

Específicos em 

Gerontologia e 

Geriatria 

Sergipe 3 10 15 5 1 – 34 

38 Outros 

estados 
– – – 3 1 – 4 

Em outras áreas 

correlatas 
Sergipe – 1 – 1 – – 2 2 

Eventos 

Específicos em 

Gerontologia e 

Geriatria 

Sergipe 1 3 2 1 2 1 10 

12 Outros 

países 
2 – – – – – 2 

Em outras áreas 

correlatas 
Sergipe 1 – – – 1 – 2 2 

Total para Cursos Específicos 13 17 20 14 6 1 

107 Total para Cursos em Outras Áreas 11 7 5 6 5 2 

Total Geral 24 24 25 20 11 3 

Quadro 22: Cursos ou capacitações realizados por categorias profissionais e o total 

destes por local de realização (L) e especificidade do curso (C). Aracaju-SE, 2009. 

Foram citadas 38 capacitações específicas, das quais 34 foram realizadas no 

Estado de Sergipe e quatro em outros Estados do Brasil. Todas as 34 capacitações 

específicas realizadas no Estado de Sergipe foram oferecidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde – SMS de Aracaju. 

Foram 12 as citações referentes à participação em eventos específicos, 10 

realizados em Sergipe e dois em outros países (Quadro 22). Dos eventos realizados 

em Aracaju, foram citadas uma jornada realizada, em 2008, e três palestras. 
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Em relação aos eventos internacionais específicos, foram citados seminários e 

treinamentos para o cuidado de idosos. 

Das instituições do Estado de Sergipe identificadas como promotoras de 

capacitações e/ou cursos focados na área da Geriatria e Gerontologia, a que obteve 

um número mais expressivo foi a SMS, com 40 citações. 

Os profissionais da amostra que tiveram acesso a estas capacitações por 

trabalharem em Unidades Básicas de Saúde foram 14,1% (13 de 91) médicos, 28% 

(21 de 71) enfermeiros, 70,2% (33 de 47) odontólogos, 45,5% (15 de 32) assistentes 

sociais e 25% (3 de 12) psicólogos. 

É importante ressaltar que, apesar das capacitações oferecidas pela SMS, nem 

todos os profissionais da amostra que trabalham nas UBSs de Aracaju a realizaram. 

Apenas três médicos, 10 enfermeiros, 15 odontólogos, cinco assistentes sociais, um 

educador físico, por ser um dos organizadores do Projeto Academia da Cidade, e 

nenhum dos psicólogos participaram da capacitação (Quadro 22). 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é que, mesmo tendo sido verificada 

a necessidade de capacitação por parte dos profissionais em relação ao atendimento 

ao idoso (Figura 16), apenas um médico, três enfermeiros, dois odontólogos, um 

assistente social, dois educadores físicos e um psicólogo, dos que compuseram a 

amostra deste trabalho, mencionaram ter participado de eventos relacionados à área 

de Geriatria e Gerontologia na cidade de Aracaju (Quadro 22), mesmo tendo 

ocorrido eventos na cidade nos últimos anos. 

O curso de especialização em Gerontologia Social, oferecido pelo Núcleo de 

Pesquisas e Ações para Terceira Idade (NUPATI) da UFS, realizado nos anos de 

2002 e 2006, também não foi mencionado pelos profissionais. 

Há relatos, durante a coleta de dados desta pesquisa, que a baixa freqüência 

observada dos profissionais entrevistados nos eventos e cursos que abordam o 

envelhecimento deveu-se a uma divulgação insuficiente destes.  

Ressalta-se também que o fato da velhice ainda estar vinculada à doença, à 

incapacidade e à morte leva os profissionais a adotarem atitudes discriminativas em 

relação ao cuidado do idoso e, em consequência, a aprofundarem seus conhecimentos 

gerontogeriátricos. Segundo Neri e Jorge (2006), o desconhecimento das 

necessidades do idoso está diretamente relacionado ao preconceito existente em 

relação a esta população, uma vez que a visão do idoso como um ser socialmente 
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dependente e que declina de forma irreversível em termos físicos e mentais faz com 

que se considere desnecessário o investimento neste conhecimento.  

Neri e Jorge (2006) relatam ainda que os preconceitos baseados no senso 

comum sobre velhice e a educação gerontológica só deixarão de existir quanto o 

estudo da velhice não for vinculado apenas aos aspectos patológicos e a intervenção 

junto do idoso não for mais considerada um processo de reabilitação.  

Segundo a recomendação 49 do Plano de Ação Internacional para o 

Envelhecimento (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1982), concebido no 

ano de 1982 e citado na seção 2.3 deste trabalho, o preconceito baseado no senso 

comum sobre velhice pode ser revertido com uma educação, em todos os níveis 

educacionais, que desvincule a velhice da doença e da morte, para que a população e, 

em especial, os profissionais de saúde posam enxergar esta fase da vida como um 

processo natural, que possui características próprias e que, por assim ser, necessita de 

cuidados específicos. 

 De acordo com os dados obtidos, pode-se dizer que, apesar da maioria dos 

profissionais de saúde ter reconhecido a necessidade de capacitação para o 

atendimento ao idoso, poucos foram os que se capacitaram. Esta falta de capacitação 

não se deu, pelo que se observou, pela falta de opções, pois houve, nos últimos anos, 

cursos e eventos relativos ao envelhecimento na cidade de Aracaju.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A finalização deste texto deu-se sob a perspectiva de que os objetivos do 

estudo foram alcançados, possibilitando a reflexão acerca da temática abordada. 

Destaque-se que, por ocasião da coleta de dados, foi possível perceber momentos de 

reflexão por parte dos sujeitos da pesquisa e dos coordenadores dos cursos em estudo 

sobre a necessidade destes de conhecimentos mais específicos para o cuidado da 

população idosa, chegando alguns profissionais a verbalizar que ainda não tinham 

refletido sobre o assunto. 

Os dados apresentados nesta pesquisa revelam que a maioria dos profissionais 

entrevistados possui uma frequência de atendimento ao idoso alta, à exceção dos 

odontólogos e psicólogos que possuem uma frequência de atendimento média e 

baixa, respectivamente.  

Com relação à percepção dos profissionais quanto à contribuição de suas 

graduações para o atendimento ao idoso, foi constatado que para a maioria dos 

profissionais estas contribuíram pouco, excetuando-se os odontólogos que afirmaram 

que sua graduação não contribuiu, e os educadores físicos que afirmaram que esta 

muito contribuiu para sua atuação junto ao idoso, mesmo considerando as mudanças 

que estão ocorrendo no projeto pedagógico deste curso. Diante desses dados e da 

necessidade crescente de profissionais conscientes e mais preparados para atender 

esta população especial, sugere-se que não apenas a UFS, mas todas as instituições 

de ensino que formam os futuros profissionais, enfoquem em suas propostas 

pedagógicas o envelhecimento saudável e a influencia biopsicosocial sobre este, de 

modo a fornecer para a sociedade cidadãos e profissionais menos preconceituosos e 

mais aptos a lidar com as peculiaridades desta população. 

A análise das necessidades do idoso vistas pelos profissionais durante a 

graduação, segundo a teoria das necessidades humanas básicas de Maslow, revelou 

que a necessidade fisiológica (mais básica) foi a mais citada, seguida da necessidade 

de estima (segunda mais elevada). Estes achados apontam que, apesar da formação 

da maioria dos profissionais ainda estar voltada para o tratamento das doenças, 

necessidades mais elevadas também foram observadas pelos entrevistados.  
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Foi evidenciada a existência de conteúdos específicos referentes ao 

envelhecimento em seis disciplinas do curso de Enfermagem, em cinco disciplinas 

do curso de Medicina e Psicologia e em quatro disciplinas do curso de Educação 

Física, como também a ausência de conteúdos específicos referentes ao 

envelhecimento nas disciplinas selecionadas dos cursos de Odontologia e Serviço 

Social. Pode-se assim dizer que, das disciplinas selecionadas, os programas das 

disciplinas do curso de Enfermagem são os que mais apresentam conteúdos 

referentes ao envelhecimento, e que os cursos de Serviço Social e Odontologia são os 

que menos apresentam. 

Apesar do curso de Enfermagem ter sido, segundo os programas de 

disciplinas selecionados, o que mais ofertou conteúdos referentes ao tema em estudo, 

a maioria dos enfermeiros afirmou que a graduação contribuiu pouco para o 

atendimento ao idoso. Os dados obtidos neste estudo sugerem que a necessidade de 

capacitação referida por estes profissionais está relacionada a uma pouca articulação 

teórico-prática durante o curso de graduação e à forma como os conteúdos referentes 

ao envelhecimento foram abordados. Desta forma, sugere-se que estas potenciais 

causas da necessidade de capacitação dos enfermeiros sejam revistas para que esta 

categoria profissional possa melhor usufruir dos conteúdos oferecidos. 

 O curso de Educação Física Licenciatura apresentou quatro disciplinas que 

possuem o tema envelhecimento em seus programas. No entanto, apesar de ser mais 

voltado para o ensino, uma percentagem considerável dos educadores físicos 

referiram que suas graduações contribuíram muito para o atendimento ao idoso. 

Mesmo sendo um curso de licenciatura, estes dados revelam tanto a oferta de 

conteúdos referentes ao atendimento ao idoso, como o aproveitamento deste 

conteúdos na prática profissional junto à população idosa. 

Foi verificado que a grande maioria dos profissionais declarou ter 

necessidade de capacitação na área da Geriatria e Gerontologia, entretanto poucos 

foram os que a realizaram, apesar de terem existido cursos relativos a esta temática 

no Estado de Sergipe nos últimos anos.  

Uma vez identificada a necessidade de capacitação por parte dos profissionais 

de saúde para o cuidado do idoso e a pouca realização desta por parte destes, vê-se 

necessária tanto uma postura proativa e de atitude destes profissionais no sentido de 

buscar esta capacitação, quanto o estímulo e o oferecimento por parte das instituições 
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que cuidam de idosos de uma educação permanente e/ou continuada aos seus 

profissionais, uma vez que o envelhecimento da população vem exigindo 

profissionais mais preparados para o cuidado do idoso.  

Como fontes de capacitação para o atendimento do idoso, foram encontrados 

cursos de pós-graduação realizados em outros estados, cursos de curta duração e 

capacitações realizados tanto em Sergipe quanto em outros estados, além de eventos 

em Sergipe e em outros países. Dos cursos e eventos realizados no Estado de 

Sergipe, as capacitações foram as mais citadas, sendo 100% destas oferecidas pela 

Secretaria da Saúde do Município – SMS. 

Quanto às facilidades e dificuldades referidas pelos profissionais ao tratar o 

indivíduo idoso, foi constatado que foram sentidas mais dificuldades que facilidades 

e que tais dificuldades estão diretamente relacionadas à falta de formação da maioria 

dos profissionais. Uma exceção é a dos psicólogos que, apesar de terem referido 

falhas em sua formação superior em relação ao cuidado do idoso, relacionaram suas 

dificuldades às limitações físicas deste, por estas comprometerem o acesso aos 

serviços e a manifestação de seus desejos e sentimentos. Estes achados reforçam a 

necessidade de capacitação ou de educação permanente dos profissionais que 

trabalham tanto nos hospitais quanto nas UBS para que as dificuldades ditas sejam 

superadas. 

Uma das contribuições deste trabalho foi a identificação das sugestões dos 

profissionais para a melhoria do ensino na área da Geriatria e Gerontologia, 

destacando-se: 

 A criação de disciplina específica; 

 Tornar obrigatórias a disciplina Psicologia do Envelhecimento do curso 

de Psicologia e a disciplina Tópicos Especiais em Serviço Social: Política 

do Idoso do curso de Serviço Social; 

 Aumento do número de aulas práticas e de uma maior correlação destas 

com a teoria dada; 

 Atividades práticas junto a grupo de idosos, em asilos, UBS(s) e casas de 

repouso que abordem a prevenção de doenças; 

 Estudo das alterações psicológicas ocorridas durante o processo de 

envelhecimento e das necessidades dos idosos; 
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 Subdividir em módulos a disciplina Enfermagem Médica do curso de 

Enfermagem e a matéria de ensino Clínica Médica do curso de Medicina; 

 A criação de ambulatórios específicos para o atendimento ao idoso; 

 Realização de mais estágios, pesquisas e eventos voltados para esta área. 

As sugestões obtidas neste trabalho podem ser adotadas como referencial para 

que mudanças possam ser feitas no sentido de melhorar a formação em Geriatria e 

Gerontologia, não apenas nos cursos que fizeram parte deste estudo, mas em todos 

aqueles que necessitam melhorar este ensino. 

Com relação ao trabalho em equipe, pode-se dizer que este pouco tem 

existido, uma vez que as reuniões e discussões não ocorrem com frequência e, na 

maioria das vezes, o prontuário é a única fonte de informação sobre o paciente. Isto 

leva a supor que o atendimento ao idoso na cidade de Aracaju tem se dado de forma 

ineficiente, uma vez que o envelhecimento em sua gênese possui uma característica 

interdisciplinar e seu cuidado requer necessariamente um trabalho integrado em 

equipe. 

Em relação às IES, sugere-se ainda um maior empenho em focar o estudo do 

envelhecimento, promovendo a criação de disciplinas específicas obrigatórias ou de 

módulos em disciplinas também obrigatórias abordando este tema, além de procurar 

sanar possíveis falhas existentes no processo de ensino aprendizagem.  

Como trabalho futuro, sugere-se aprofundar a análise dos dados já obtidos e 

buscar identificar a percepção dos docentes que ministram disciplinas nos cursos 

abordados nesta pesquisa quanto ao seu preparo técnico científico para o ensino da 

Geriatria e Gerontologia e suas sugestões para que este ensino seja mais bem focado 

nos referidos cursos. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido destinado aos Chefes de Departamento da UFS 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MEDICINA 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

Projeto: O ensino de Geriatria e Gerontologia na Universidade Federal de Sergipe e 

sua prática profissional na cidade de Aracaju-SE 

 
Autora: Ana Paula Monteiro Fialho Lima  

Orientadora: Profª Drª. Maria Jésia Vieira 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, ______________________________________________________, portador (a) 

do RG____________, Chefe do Departamento de____________________________ 

____________________________________, declaro estar ciente que o projeto de 

pesquisa sob tema ENSINO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA NA ÁREA DA 

SAÚDE: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO 

ATENDIMENTO DO IDOSO NA REDE DE SERVIÇOS tem como objetivo: 

identificar quais disciplinas dos cursos da área da saúde da UFS abordam conteúdos 

referentes à Gerontogeriatria, assim como o reflexo dessa formação na prática 

profissional em Aracaju–SE.. 

Também tenho conhecimento que para se alcançar os objetivos da pesquisa em 

questão faz-se necessário a análise da matriz curricular do(s) curso(s) e do plano de 

ensino de algumas disciplinas.  

Autorizo a pesquisadora Ana Paula Monteiro Fialho Lima (RG 1.663.068-0, 

SSP/PB), a utilizar os dados coletados nesta análise para os fins a que se destina a 

pesquisa. 

Estou ciente de que tenho direito a esclarecimentos a qualquer momento, 

que tenho plena liberdade de, mesmo tendo aceito e assinado este termo, retirar meu 

consentimento, no todo ou em parte dos dados, sem que disso resulte qualquer 

prejuízo. 

 

 

Aracaju, ____ de ___________________ de 200__. 

 

____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

________________________ 

Ana Paula Fialho Lima 

anapaulafialho@gmail.com  

Telefone: (79) 3214-2647 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido destinado aos profissionais da área de saúde 

que trabalham em hospitais públicos e UBS na cidade de 

Aracaju–SE 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MEDICINA 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

Projeto: O ensino de Geriatria e Gerontologia na Universidade Federal de Sergipe e 

sua prática profissional na cidade de Aracaju-SE 

 

Autora: Ana Paula Monteiro Fialho Lima 

Orientadora: Profª Drª. Maria Jésia Vieira 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(profissionais de nível superior atuantes campo da Gerontogeriatria na cidade de Aracaju – SE) 

 

 

Eu,_______________________________________________________, portador(a) 

do RG_______________SSP–_______, com formação em____________________, 

declaro estar ciente que o projeto de pesquisa sob tema ENSINO DE GERIATRIA E 

GERONTOLOGIA NA ÁREA DA SAÚDE: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

QUE ATUAM NO ATENDIMENTO DO IDOSO NA REDE DE SERVIÇOS tem 

como objetivo: identificar quais disciplinas dos cursos da área da saúde da UFS 

abordam conteúdos referentes à Gerontogeriatria, assim como o reflexo dessa 

formação na prática profissional em Aracaju–SE. 

Autorizo a pesquisadora Ana Paula Monteiro Fialho Lima (RG 1.663.068-0, 

SSP/PB), a utilizar os dados do questionário respondido por minha pessoa nesta data, para 

os fins a que se destina a pesquisa. 

Estou ciente de que tenho direito a esclarecimentos a qualquer momento, 

que tenho plena liberdade de, mesmo tendo aceito e assinado este termo, retirar meu 

consentimento, no todo ou em parte dos dados, sem que disso resulte qualquer 

prejuízo. 

 

 

Aracaju, ____ de ___________________ de 200__. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

___________________________ 

Ana Paula Fialho Lima 

anapaulafialho@gmail.com 

Telefone: (79) 3214-2647 
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APÊNDICE C - Questionário aplicado junto aos 

profissionais da área da saúde, Psicólogos e Assistentes 

Sociais que trabalham em hospitais públicos e UBS na 

cidade de Aracaju–SE 
 

 

Dados gerais 

 

 

Idade:   Sexo:   Graduado(a) no curso de:   

pela instituição:   no ano de:   

Local de trabalho:   Setor:   

 

Tem atendido idosos? Sim (   ) Não (   ). Se sim, com que freqüência? 

 (   ) Sempre      (   ) Frequentemente      (   ) Algumas vezes      (   ) Raramente 
 

Graduação 

 

1. Houve disciplinas na graduação que contribuíram para o seu conhecimento 

relativo à velhice? Sim (   ) Não (   ). Em caso afirmativo: 

 

1.a. Cite-as! 

  

 

1.b. Assinale quais das necessidades do idoso abaixo citadas foram vistas nestas 

disciplinas. 
 

   (   ) Fisiológicas (Ex: manutenção da vida, descanso, excrementos, sexo...).  

           Quais?   
 

   (   ) Psicológicas. (Ex: necessidade de segurança, auto-estima, ser apreciado...). 

           Quais?   
 

   (   ) Sociais (Ex: amor e pertencimento, auto-realização...). 

           Quais?   

 

2. Foram realizadas atividades práticas, durante sua formação, que contribuíram com 

a sua prática profissional junto à pacientes idosos. Sim (   ) Não (   ) Se sim, dê 

exemplos. 

  

  

 

3. Com base nas questões anteriores como você avalia a contribuição de sua 

graduação para atuar profissionalmente junto à população idosa? 

 

Contribuiu muito (   ) Contribuiu razoavelmente (   )  

 Contribuiu pouco (   ) Não contribuiu (   ) 
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4. Você tem sugestões relacionadas ao seu curso de graduação para a formação do 

profissional na área da Geriatria e Gerontologia? Sim (   ) Não (   ). Em caso 

afirmativo cite-as. 

  

Prática profissional 

 

1. Você trabalha em equipe? Sim (   ) Não (   ). Em caso afirmativo. Profissionais de 

que áreas compõem sua equipe? 

 

1. Enfermagem (   ) 

2. Nutrição (   ) 

3. Fisioterapia (   ) 

4. Medicina (   ) 

5. Odontologia (   ) 

6. Psicologia (   ) 

7. Serviço Social (   ) 

8. Educação Física (   ) 

9. Outra:___________________

_________________________

_______

 

1.a Como é feito este trabalho em equipe? 

  

 

2. Quais são às facilidades que você encontrou ou ainda encontra ao tratar de um 

indivíduo idoso? 

  

 

3. Quais são às dificuldades que você encontrou ou ainda encontra ao tratar de um 

indivíduo idoso? 

   

 

4. Você tem sugestões relacionadas à melhoria da prática profissional na área da 

Geriatria e Gerontologia em seu(s) ambiente(s) de trabalho? Sim (   ) Não (   ). Em 

caso afirmativo cite-as. 

  

Outras informações 

 

1. Sentiu necessidade de capacitar-se para o atendimento ao idoso?  Sim (  ) Não (  ) 

Por que? 

  

  

1.a. Se fez curso de capacitação, que tipo de curso foi realizado. 
 

(   ) Especialização em Gerontologia (   ) Mestrado abordando o tema idoso 

(   ) Doutorado abordando o tema idoso (   ) Outro(s)  

 

Onde realizou? 

  

 

1.b. Que outras ações, além de capacitação, você adota para melhor atuar junto ao 

paciente idoso. 
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ANEXO – Declaração de aprovação do projeto de pesquisa 

no Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos 

 


