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RESUMO 
 
Introdução. O aumento progressivo da longevidade no contexto global mostra a 
relevância do desenvolvimento de estudos para aprofundar o entendimento sobre o 
processo de envelhecimento humano, bem como o incremento na formação dos 
profissionais para atuar na atenção à saúde da população idosa. O cuidado ao idoso 
demanda o engajamento de profissionais capacitados de diferentes áreas de 
conhecimento, dentre esses os enfermeiros e fonoaudiólogos, que constituem o foco 
deste estudo. Objetivo. Analisar as representações sociais dos acadêmicos de 
enfermagem e fonoaudiologia sobre o processo de envelhecimento e a formação 
para o cuidado ao idoso. Trajetória metodológica. Pesquisa qualitativa, 
fundamentada na Teoria das Representações Sociais de Moscovici. Participaram do 
estudo vinte e cinco acadêmicos de enfermagem e fonoaudiologia pertencentes a 
duas universidades públicas e duas privadas, situadas na capital e interior do Estado 
do Paraná. Destes, quinze pertenciam ao curso de Enfermagem e dez ao de 
Fonoaudiologia. O critério de inclusão dos alunos foi o de estarem devidamente 
matriculados no 8° período do curso de Enfermagem ou Fonoaudiologia. Para a 
coleta das informações utilizou-se de entrevista com roteiro temático, composto por 
questões abertas que foram gravadas em mídia digital. As entrevistas foram 
realizadas nas universidades, obedecendo ao cronograma estabelecido juntamente 
com as professoras responsáveis pelos acadêmicos do 8º período. Em cada um dos 
cenários da investigação, foi reservada uma sala de aula adequada que permitiu a 
realização das entrevistas num ambiente de privacidade, envolvendo apenas o 
pesquisador e o pesquisado. A coleta das informações ocorreu no período de 15 de 
junho de 2012 a 15 de janeiro de 2013, sendo organizadas segundo a proposta do 
Discurso do Sujeito Coletivo de Lefèvre e Lefèvre. O discurso do sujeito coletivo é 
uma técnica de organização e análise de dados qualitativos, de natureza verbal, 
obtidos por meio de depoimentos. Para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo 
são utilizadas quatro figuras metodológicas: ancoragem, ideia central, expressões 
chave e a elaboração do discurso do sujeito coletivo. Os princípios legais e éticos 
foram contemplados neste estudo por meio da aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade responsável pelo projeto, sob o protocolo nº 
04130612.2.0000.0096. Resultados. Os 25 acadêmicos participantes do estudo 
apresentam uma média da idade de 27,8, sendo que 24 são do sexo feminino. As 
representações sociais que emergiram nas entrevistas dos acadêmicos em questão 
possibilitaram a organização de dois temas, seis ideias centrais e seis ancoragens: 
Tema 1 - O conhecimento sobre o envelhecimento na graduação. Ideia central A: o 
contato com o tema envelhecimento na graduação. Ancoragem: o tema 
envelhecimento é tratado superficialmente nos currículos de graduação. Ideia 
central B: as abordagens teóricas sobre o envelhecimento no decorrer da 
graduação. Ancoragem: o conhecimento teórico prioriza o envelhecimento 
biologicista. Tema 2 - A prática do cuidado ao idoso na graduação. Ideia central A: 
as vivências no estágio prático do cuidado ao idoso. Ancoragem: os idosos 
precisam de cuidados voltados ao declínio físico. Ideia central B: a percepção que 
os estudantes têm do idoso na prática acadêmica. Ancoragem: O idoso é destituído 
do seu poder de decisão. Ideia central C: sentimentos negativos que envolvem o 
cuidado ao idoso. Ancoragem: A infantilização da velhice. Ideia central D: 
sentimentos positivos que envolvem o cuidado ao idoso. Ancoragem: A 
reciprocidade na relação cuidador e sujeito cuidado. Considerações Finais. 
Percebe-se que o ensino do cuidado aos idosos na graduação dos dois cursos 



 
 

investigados é incipiente. Os conteúdos curriculares das disciplinas embasados no 
modelo cartesiano tendem a fragmentar o cuidado. Em consequência deste fato, as 
práticas assistenciais voltam-se ao declínio físico. Também, é evidenciado 
cotidianamente, a infantilização do idoso e o cerceamento do seu poder de decisão. 
Ressalta-se que parte dos acadêmicos percebe, em função de atividades práticas 
vivenciadas na graduação, uma relação de reciprocidade entre o sujeito que cuida e 
aquele que é cuidado. É imperiosa a necessidade da inclusão de disciplinas 
específicas para o cuidado humanizado do idoso na área da saúde, pois somente a 
formação de recursos humanos qualificados poderá atender e acolher a população 
que envelhece, proporcionando-lhe atendimento integralizado.  
 
Descritores: Idosos. Envelhecimento. Educação Superior. Enfermagem. 
Fonoaudiologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Introduction.  The progressive increase of longevity in the global context shows the 
relevance for the development of studies to deepen the understanding on the 
process of human aging, as well as the improvement in professionals’ qualification to 
work in the elderly population’s healthcare. Elderly healthcare demands the 
engagement of qualified professionals from different areas of knowledge, among 
those, nurses and speech language pathologists, who are the focus on this study. 
Objective. To analyze nursing and speech language pathology undergraduates’ 
social representations on the aging process and education for elderly healthcare. 
Methodological trajectory. Qualitative research grounded in Moscovici’s Social 
Representation Theory. Twenty- five nursing and speech language pathology 
undergraduates from two public universities and two private ones, located in the 
capital city and interior of Paraná State, participated in the study. Students’ inclusion 
criterion was to be attending the 8th period of Nursing or Speech Language Pathology 
courses. For data collection, thematic interview was used, comprising digitally-
recorded open questions. The interviews were held in the universities, complying with 
a schedule set up with the responsible professors for the 8th period undergraduates. 
In each of the investigation settings, a proper classroom was reserved, which 
provided the private environment for carrying out the interviews, involving only the 
researcher and the participant. Data collection was held between June 15th, 2012 
and January 15th, 2013, being organized according to Lefèvre and Lefèvre’s 
Discourse of the Collective Subject. The discourse of the collective subject is a 
technique of organization and analysis for qualitative data, verbal in nature, obtained 
by means of accounts. For the construction of the Discourse of the Collective 
Subject, four methodological figures are used: anchoring, central idea, key-
expressions and the elaboration of the discourse of the collective subject. Legal and 
ethical principles were complied in this study by means of the approval for the Ethics 
Research Committee of the University responsible for the project, protocol n. 
04130612.2.0000.0096. Results. The twenty-five participants in the study feature 
mean age of 27.8, with 24 being female. The social representations which emerged 
from the undergraduates’ interviews enabled the organization of two themes, six 
central ideas and six anchors: Theme 1 – knowledge on aging in graduation. 
Anchoring: aging theme is superficially addressed in graduation curricula. Central 
idea B: theoretical approaches on aging during graduation. Anchoring: theoretical 
knowledge prioritizes biologicist aging. Theme 2 - Elderly healthcare practice in 
graduation. Central idea A: lived experiences in elderly healthcare academic 
training. Anchoring: older people need physical decay-related healthcare. Central 
idea B: undergraduates’ perception on the elderly in the academic practice. 
Anchoring: Elderly people are denied their power of decision. Central idea C: 
negative feelings involving elderly healthcare. Anchoring: infantilization of old age. 
Central idea D: positive feelings involving elderly health care. Anchoring: reciprocity 
in caregiver and cared subject’s relation. Final Considerations: It is perceived that 
the two investigated graduation teaching, on elderly healthcare is incipient. Discipline 
content founded on the Cartesian model tends to fragment care. Consequently, 
healthcare practices turn to physical decay. Elderly infantilization and constraints to 
their power of decision are also daily evidenced. It is pointed out that undergraduates 
perceive, due to their practical activities experienced in graduation, a reciprocity 
relation between the caregiver and the subject being cared. The need to include 
specific disciplines for the elderly humanized care is imperative, because only the 



 
 

education of qualified human resources may care and assist the aging population 
providing them whole healthcare. 
 
Descriptors: Elderly. Aging. Higher Education. Nursing. Speech Language 
Pathology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Dados estatísticos têm evidenciado, nos últimos anos, um aumento 

considerável do contingente de idosos brasileiros. Tais dados tem gerado uma 

crescente preocupação com o envelhecimento populacional, sobretudo, no que diz 

respeito a políticas públicas capazes de promover a saúde e a participação social 

das pessoas mais velhas e um ajustamento social que atenda estas pessoas.  

Uma das grandes preocupações que me fez refletir e me lançar em uma 

pesquisa sobre idosos é inerente ao meu campo de atuação como enfermeira na 

atenção terciária à saúde. Durante a minha prática profissional, tive contato 

crescente com a temática do envelhecimento e despertei-me para essa parcela da 

população, principalmente, pelas questões que envolvem o cuidado do idoso no 

cotidiano.   

Contudo, acredito que existe um descompasso entre o discurso teórico e a 

realidade, entre o ensino e a prática, que aponta para necessidade de mudança na 

formação de profissionais da saúde e no cuidado que esses profissionais prestam 

aos sujeitos idosos. Assim, profissionais, professores e alunos de áreas da saúde 

devem assumir, de forma proativa, a construção de um elo digno de efetiva 

remodelação na assistência e no ensino, produzindo novos olhares sobre o cuidado 

e o processo de cuidar em saúde.  

Percebi, também, nestes anos de prática voltada ao idoso, que o trabalho 

articulado entre o sistema de saúde e as instituições formadoras é imprescindível 

para a elaboração de uma proposta de ação estratégica de transformação da 

organização dos serviços e dos processos formativos em saúde. Pois, em função da 

minha prática, percebo a necessidade de priorizar investimentos nas ações de 

promoção e prevenção das condições de saúde dos idosos, considerando suas 

especificidades e oferecendo-lhes um serviço de saúde qualificado e humanizado. 

Devido a minha inquietação de como o cuidado vem sendo prestado ao idoso 

a partir de uma ótica organicista, biologicista e tarefeira, e percebendo a importância 

da articulação entre o ensino e a prática, me inseri no Programa de Pós-Graduação 

da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Como mestranda deste programa 

busquei aprofundamento na temática idoso, participando do grupo de pesquisa 

voltado para esse tema. Em contrapartida, fui percebendo que mudanças são 

tensionadas mundialmente para que o sistema de educação corresponda à 
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formação de um profissional de saúde polivalente e flexível. Como docente no curso 

de graduação em enfermagem e como enfermeira em um hospital de ensino, sinto-

me a vontade para afirmar que, de um modo geral, a formação não tem atendido as 

singularidades dos idosos na medida em que os preceitos humanizadores propostos 

pelo SUS não são contemplados. Procuro mudar o meu entorno no que diz respeito 

ao cuidado aos idosos, realizando pequenas inserções junto aos meus colegas de 

trabalho e suas equipes, pois mudanças no processo de trabalho, muitas vezes, 

causam desconforto.  

Os resultados obtidos na dissertação de mestrado, cujo objetivo foi conhecer 

como o enfermeiro percebe o cuidado de enfermagem voltado ao idoso internado 

em Unidade de Terapia Semi-Intensiva, revelaram que as relações que envolvem o 

cuidado ao idoso geralmente são vistas de forma negativa por que tendem a 

considerar as pessoas mais velhas como um fardo por esse profissional. Percebi 

também, que o cuidado prestado ao sujeito idoso tem sido desenvolvido como uma 

ação centrada, em especial, no cuidar apenas da doença, sem levar em 

consideração a integralidade do sujeito. Entendo que, em uma relação entre quem 

cuida e quem é cuidado há necessidade de interação e troca de conhecimentos sem 

as quais torna-se impossível estabelecer um envolvimento sensível e uma empatia 

autêntica.  

Percebo que os idosos são mais seletivos, não se envolvem em muitas 

relações interpessoais e priorizam vínculos significativos atribuídos à proximidade 

afetiva. O atendimento focado na doença leva o profissional a descartar a história do 

paciente, desconsiderando o antes e o depois da instalação do agravo ou da 

doença, desenvolvendo um cuidado fragmentado, com forte tendência a enfocar a 

técnica pela técnica e a prestar um atendimento desumanizado.  

Entendo que esta atuação fragmentada advém de uma formação que tem se 

apresentado de maneira conservadora, tradicional, calcando o saber e o fazer 

pedagógicos na reprodução enciclopédica e na avaliação pautada na memorização, 

os quais se mostram divorciados da prática viva de cuidados voltados a pessoas de 

carne e osso com uma história de vida situada na comunidade em que vivem. 

A escolha do tema voltado ao processo de envelhecimento e o envolvimento 

dos acadêmicos de Enfermagem, como participantes do presente estudo, é 

justificada pelo fato de eu exercer a docência no curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Tuiuti do Paraná. Esta decisão foi ampliada, após eu 
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perceber que era necessário incluir os acadêmicos de Fonoaudiologia, haja vista, 

que esta área é de interesse intrínseco à linha de pesquisa de Fonoaudiologia e os 

Processos de Linguagem, ao Núcleo de Linguagem e Envelhecimento do Programa 

de Doutorado em Distúrbios da Comunicação, da Universidade Tuiuti do Paraná, do 

qual sou discente. 

Devido o aumento de número de pacientes idosos internados na instituição 

hospitalar, na qual atuo, procurei investigar quais eram as suas principais queixas e, 

compreender melhor a natureza dos problemas relatados por esses pacientes, no 

que diz respeito à dificuldade na mastigação, deglutição, e fala. Pois, assim, poderia 

facilitar o cuidado, e melhorar o tratamento.  

Também poderia compreender se haviam e quais seriam as modificações 

biológicas ocorridas com o processo de envelhecimento, considerando o que é 

próprio da senescência e que pode ser avaliado como alteração senil. Isto permitiria 

partir da reflexão para a ação, pois não é mais possível preocupar-se somente com 

a doença já instalada; é necessário buscar formas inovadoras de cuidar, em parceria 

com outros profissionais interessados em uma nova forma de saúde focada nas 

pessoas envolvidas nas práticas de cuidar.       

Uma formação que corresponda efetivamente ao perfil demográfico e 

epidemiológico, ditado pelo envelhecimento populacional. A mudança relativa à 

necessidade de formar profissionais da saúde com nível superior, com habilidades e 

competências específicas para lidarem com o idoso, se faz relevante, para 

acompanhar os avanços concernentes à formulação de políticas de formação 

específicas no campo da gerontologia. Contudo, destaco a urgência de se aumentar 

a velocidade de implementação das mesmas e de se divulgar as experiências 

exitosas nesse campo.  

Entendo que nas instituições de Ensino Superior (IES) seja necessário 

construir um modelo de Formação em Saúde que considera o sujeito idoso em toda 

sua heterogeneidade. Nessa direção, depreendo que a função do profissional de 

saúde é atender integralmente ao sujeito que precisa de cuidados, desse modo, os 

currículos devem considerar os determinantes sociais da saúde. Assim, vão poder 

adequar seu projeto pedagógico e propor uma estrutura curricular de forma a 

aproveitar as experiências em favor da qualificação do cuidado e transformação dos 

modelos de atenção em saúde.  
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Vale destacar que a democratização da educação superior não se limita a 

expansão quantitativa, mas também qualitativa em termos da sua relevância social. 

A qualidade do ensino abrange, além da adequada capacitação para o trabalho, 

aspectos relacionados ao modo que as pessoas implicadas no processo de saúde 

vivem a vida, à ética na utilização dos conhecimentos e das inovações, à 

potencialização da formação cultural e política e o resgate da dignidade humana. 

Contudo a educação, em relação a seu papel no processo de formação dos 

profissionais para o cuidado em saúde, como processo político pedagógico, requer o 

desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, capaz de desvelar a realidade e 

propor ações transformadoras que levem as pessoas a resgatar sua autonomia e 

emancipação enquanto sujeitos históricos e sociais, propondo e opinando nas 

decisões de saúde para o cuidar de si, de sua família e da coletividade. 

Na minha trajetória, na construção da Tese, participei durante o ano (2013) de 

um grupo de idosos no qual havia a integração com jovens. Essa convivência me fez 

perceber como é importante a troca intergeracional de experiências, pois, para a 

maioria dos jovens, o envelhecimento era tratado como uma realidade distante e 

negativa. O processo de envelhecer está ligado à passagem do tempo, levando a 

uma etapa inevitável de mudanças fisiológicas e sociais. No decorrer dos encontros 

intergeracionais, eu percebi uma importante mudança por parte destes jovens que 

participavam do grupo. Constatei que a visão deles mudou significativamente, 

devido ao reconhecimento de que o idoso acumulou conhecimentos e experiências 

durante a vida que lhe conferem respeito, bem como a compreensão de que o 

envelhecimento pode ser associado a uma vida mais tranquila e de escolhas ligadas 

a novas formas de lazer. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O envelhecimento populacional é uma das mais expressivas tendências do 

século XXI. Apresenta implicações importantes e de longo alcance para todas as 

esferas da sociedade. No contexto mundial, a cada segundo duas pessoas celebram 

seu sexagésimo aniversário, totalizando anualmente quase 58 milhões de pessoas 

que completam 60 anos. Uma em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos de 

idade ou mais, e estima-se um crescimento para uma em cada cinco, por volta de 

2050, sendo o envelhecimento populacional um fenômeno que já não pode mais ser 

ignorado (WHO, 2011). 

Estudo desenvolvido pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 

mostra que em 2050 o planeta terá 2 bilhões de idosos. Em 1950, eles eram 200 

milhões. Segundo o mesmo levantamento, entre 2010 e a projeção para 2015, 

ocorre crescimento anual da população acima de 60 anos três vezes maior que o 

observado para a população total (WHO, 2011). 

O aumento populacional dos idosos é resultante da transição demográfica, 

que ocorreu em épocas e formas diferenciadas ao redor do mundo. Nos países 

europeus, tal transição iniciou-se com a Revolução Industrial e progrediu 

lentamente, com um desenvolvimento social significativo e consequente acréscimo 

de renda populacional. Por isso, na Europa, o aumento de expectativa de vida 

decorreu da melhoria de condições sociais e de saneamento da população de forma 

geral e da utilização de antibióticos e vacinas (NASRI, 2008).  

No Brasil, como em toda a América Latina, observa-se um fenômeno de 

mudança demográfica semelhante ao sucedido na Europa. Contudo, se diferencia 

pelo momento histórico em que ocorreu. A transição demográfica nos países da 

América Latina aconteceu por meio da urbanização sem haver alteração na 

distribuição de renda populacional (NASRI, 2008). 

Em relação ao Brasil, até meados de 1960, o país presenciou um declínio 

acentuado da mortalidade, mantendo a fecundidade em níveis bastante 

significativos, o que gerou uma população jovem quase estável e com rápido 

crescimento. Mas, a partir deste período ocorreu o declínio da fecundidade, 

principalmente, nas classes mais favorecidas economicamente, desencadeando o 

processo de transição da estrutura etária (NASRI, 2008). 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (2005), consideram-se 

idosos, nos países menos favorecidos economicamente, os indivíduos a partir dos 

60 anos (MENDES et al., 2005). Nessa direção, os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2013) apontam que a população de idosos acima de 

60 anos correspondia a 6,07% da população total brasileira em 1980, saltando em 

2010, para 10,79%.  As estimativas apontam para 14% de idosos, em 2020, e 30%, 

em 2050. O Brasil possui hoje, aproximadamente 23 milhões de idosos. No Paraná, 

a esperança de vida no período 2005 a 2010 passou de 73,5 para 74,7 anos, sendo 

de 71,6 anos para os homens, e de 77,4 para as mulheres. Em 2010, a população 

idosa representou 20,13% da população estadual. Em Curitiba e região 

Metropolitana habitam mais de 300 mil idosos.  

Para Bujes e Cardos (2010), em consequência do envelhecimento crescente 

da população, especialmente a brasileira, a velhice se torna o foco da atenção da 

saúde, devido ao impacto desse processo em todos os âmbitos sociais e 

governamentais. Pois, o governo e a sociedade civil organizada precisam 

proporcionar condições que favoreçam qualidade de vida ao idoso, promover a sua 

saúde e, dessa forma, diminuir intervenções e doenças que acometem muitas 

vezes, essa população. 

Segundo Ciosak et al. (2011), a saúde e a qualidade de vida dos idosos, mais 

que em outros grupos etários, sofrem influências de múltiplos fatores: físicos, 

psicológicos, sociais e culturais, de tal forma que avaliar e promover a saúde do 

idoso significa considerar variáveis de distintos campos do saber, numa atuação 

interdisciplinar e multidimensional. 

Assim, para além do aspecto cronológico, crucial para o desenvolvimento de 

políticas públicas capazes de resguardar direitos à população que envelhece, é 

preciso considerar que o processo de envelhecimento se caracteriza pela sua 

heterogeneidade, tendo em vista que cada pessoa envelhece de maneira singular. 

Por isso, envelhecer é uma ação que abrange aspectos cronológicos, biológicos, 

fisiológicos, mas, sobretudo questões sociais, econômicas, psicológicas, ambientais 

e culturais (CALDAS; VERAS, 2007; WILLIG, 2012). 

Visentin, Labronici e Lenardt (2007) explicam que se faz necessário 

considerar a multidimensionalidade do envelhecimento, na atenção à saúde da 

pessoa que envelhece. Assim, é essencial para a prática do cuidado aos idosos que 

a conceituação de envelhecimento ativo e saudável assuma destaque. Tal 
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conceituação ressalta que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, 

“Envelhecimento Ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 

que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005, p. 13). 

Nessa direção, o paradigma do envelhecimento ativo permite que as pessoas 

sejam concebidas a partir do potencial que apresentam para o bem estar físico e 

social, de acordo com suas necessidades, desejos e possibilidades. 

O termo “ativo” refere-se, portanto, à participação contínua das pessoas mais 

velhas nas questões sociais, econômicas e culturais da comunidade em que está 

inserida e não somente à capacidade de estar fisicamente ativa ou de fazer parte da 

força remunerada do trabalho. É, dessa forma, que a saúde refere-se ao bem estar 

físico, mental e social das pessoas mais velhas, sendo que a promoção da saúde e 

de relações sociais assumem relevância (OMS, 2005, p. 13). Pois manter a 

autonomia e a independência durante a velhice é uma meta a ser perseguida por 

cada sujeito, comunidade e governantes. 

Ferreira et al. (2010) afirmam que manter os idosos funcionalmente 

independentes é o primeiro passo para que eles atinjam uma melhor qualidade de 

vida. Para tanto, é necessária a implementação de programas específicos de 

intervenção, visando à eliminação de fatores de riscos relacionados com a 

incapacidade funcional. Além disso, é imprescindível a elaboração de ações de 

promoção da saúde, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação, que 

interfiram diretamente no sentido da manutenção da capacidade funcional dos 

idosos. 

Com o envelhecimento populacional, há necessidade de uma visão mais 

ampla dos profissionais de saúde em relação ao processo saúde-doença, o que 

exige destes uma aproximação e o conhecimento dos campos da promoção de 

saúde. Nessa perspectiva, é essencial a formação continuada dos profissionais e 

qualificação da equipe de saúde, pois estas são condições determinantes para o 

sucesso de um cuidado eficaz. 

Autores como Veras, Caldas e Cordeiro (2013), ao discorrerem acerca da 

atenção à saúde da população idosa, salientam que programas de gerenciamento 

baseados nas doenças são mais complexos e mostram uma relação custo-benefício 

muito baixa, uma vez que tratar adequadamente uma doença apenas reduz os 

índices de morbidade de tal patologia. Como essa população possui múltiplas 
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doenças crônicas, fica evidente que priorizar somente uma doença, em detrimento 

das demais, não é a forma mais adequada para cuidar da sua saúde. A melhor 

alternativa é desenvolver modelos de cuidados que funcionem de maneira integrada 

e que consigam abranger uma série de necessidades da população idosa a partir de 

uma perspectiva mais ampla de saúde, capaz de desenvolver-se em função de 

determinantes sociais. 

Desse modo, a prática de cuidado assume-se como um procedimento de 

interação e de integralismo, que envolvem profissionais e idosos, abrangendo 

familiares e coletividades. Para desenvolvê-la os profissionais devem ter clareza 

acerca das transições demográficas e epidemiológicas, dedicando-se ao ser idoso. 

Ainda, precisam desenvolver suas atividades a partir de um cuidado planejado e 

direcionado a essa população, tomando decisões coerentes com as políticas 

públicas de saúde (HAMMERSCHMIDT; BORGHI; LENARDT, 2006). 

Camacho (2002) enfatiza que existe uma preocupação dos profissionais da 

saúde em relação à população idosa, por se tratar de um grupo bastante 

diferenciado entre si e entre os demais grupos. O idoso pode apresentar restrições 

às tarefas que ele deve realizar. Por isso, se faz necessário conhecer os modos 

como essa pessoa se cuida e realiza suas atividades diárias, para promover ações 

de cuidado que visem manter sua capacidade funcional. 

Em 2012, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), propôs o 

conceito de plano de cuidado do idoso na saúde suplementar, englobando os 

conceitos de linha de cuidado e projeto terapêutico. O plano de cuidado engloba a 

avaliação do idoso desde sua entrada no sistema, com a estratificação do seu risco / 

estado funcional e a definição da melhor linha de cuidado a ser seguida, como o 

caminho a ser percorrido a partir de então. Esse caminho inclui procedimentos 

necessários, hierarquização da rede de assistência, programas de promoção da 

saúde e prevenção dos riscos e doenças adequados e integrados aos cuidados 

(BRASIL, 2012). 

Por iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná (SESA),  

foi inplemetado o Programa  de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS.  

O APSUS possibilitará à população paranaense atendimento à saúde com qualidade 

e resolutividade em todas as regiões do estado, sendo organizada o mais próximo 

possível das residências dos cidadãos paranaenses, aumentando as capacidades 
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de respostas às demandas sociais, sanitárias e assistenciais por parte das equipes 

de APS (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2013). 

Com eficiência e de forma humanizada, as equipes de APS deverão se 

instituir como um novo paradigma assistencial no setor saúde, produzindo uma 

mudança em todo o modelo de atenção à saúde no Estado. O Programa será 

implementado em duas fases. A primeira, se inicia com um processo de Educação 

Permanente, desencadeado por meio de “ondas formativas” que envolverão as 

Regionais de Saúde, Municípios e Universidades na realização de Oficinas de 

Planificação da Atenção Primária à Saúde. As oficinas serão constituídas por 

módulos que atingirão em torno de 30 mil trabalhadores e gestores em saúde, tanto 

do estado quanto dos municípios (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2013). 

Portanto, todas as iniciativas de promoção de saúde, de assistência e de 

reabilitação em saúde devem ter como meta aprimorar, manter ou recuperar a 

capacidade funcional do indivíduo idoso pelo maior tempo possível, valorizar a sua 

autonomia e a independência física e mental, excedendo um simples diagnóstico e 

tratamento de doenças específicas. Quando se pensa na elaboração de uma nova 

política de cuidado para o idoso baseada na qualidade de vida, assume importância 

fundamental o conceito de capacidade funcional, isto é, a capacidade de se manter 

as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e 

autônoma (LOURENÇO et al., 2005; VERAS, 2009). 

Por esse motivo, políticas de saúde para a população idosa precisam se 

basear na promoção da saúde ao longo do curso da vida, atendendo às 

necessidades específicas dessa população. Nesse sentido, Moraes e Silva (2008) 

afirmam que a integração social e a conscientização da necessidade de um estilo de 

vida condizente com uma melhor saúde devem fazer parte de um “pacote saúde”.  

Entre as legislações brasileiras que contemplam a atenção à saúde dos 

idosos, notadamente a prevenção, promoção e recuperação da saúde, destaca-se a 

Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) aprovada com a portaria do 

Ministério da Saúde, nº 2528 de 19 de outubro de 2006. A PNSPI se compromete 

especialmente com as ações do governo na promoção de políticas sociais básicas 

de atendimento à população idosa.  

Aponta, também a responsabilidade de cada setor no desenvolvimento de 

planos, projetos, programas e propostas orçamentárias para que suas deliberações 

se concretizem (BRASIL, 2006a). Aguiar et al., (2011) consideram que a PNSPI, 
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além de representar os avanços e a evolução das políticas anteriormente 

implantadas para a atenção a esse grupo, sinaliza mudanças promissoras frente às 

novas abordagens adotadas - o envelhecimento ativo com ênfase na capacidade 

funcional. 

As sucessivas discussões políticas e sociais em torno do envelhecimento 

contemporâneo e da aplicabilidade à pessoa idosa são um movimento em 

construção, que se configura em desafio ao Estado, sociedade, família e sistema de 

saúde. Movimento este que precisa também envolver os idosos, que são os 

principais protagonistas deste fenômeno atual, irreversível no cenário brasileiro 

(AREOSA; AREOSA, 2008; ALENCAR et al., 2010). 

Em meio às diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

destacam-se a promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral, 

integrada à saúde da pessoa idosa; provimento de recursos capazes de assegurar 

qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; formação e educação permanente 

dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa e divulgação 

e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais 

de saúde, gestores e usuários do SUS (BRASIL, 2006a). 

Contudo, a formação dos profissionais da área da saúde, para o cuidado aos 

idosos mostra-se incipiente, pois, conforme Ramos (2003) o conhecimento a respeito 

do processo de envelhecimento não integra a maioria dos currículos dos cursos de 

graduação na área da saúde. A pouca difusão dos conhecimentos acerca do 

processo de envelhecimento entre os profissionais de saúde, aliada à falta de 

sintonia entre as instituições de Ensino Superior com a nova realidade demográfica e 

epidemiológica, acarreta escassez de recursos humanos e materiais na atenção aos 

idosos.  

Para Tavares et al. (2008), as instituições formadoras, atendendo à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, devem repensar o processo de 

ensino-aprendizagem, para formar profissionais de saúde que respondam às 

necessidades da população, entre elas, a saúde dos idosos. O processo de 

envelhecimento se configura como um grande desafio para a sociedade e para os 

profissionais que tem um espaço importante nesse contexto social de promoção de 

ações de atenção à saúde dos idosos. Entretanto, para Montanholi et al. (2006), a 

maioria dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação na área da saúde 



 

24 
 

brasileira, aborda o tema envelhecimento humano apenas na disciplina da saúde do 

adulto, ou seja, ainda não existem disciplinas especificamente voltadas ao idoso.  

Tavares et al. (2008) afirmam que, com a inserção de disciplinas direcionadas 

à saúde do idoso na graduação, será possível oferecer à população idosa uma 

assistência de melhor qualidade, construir conhecimentos a respeito do processo de 

envelhecimento humano, nos seus aspectos biopsicológico, socioeconômico e 

ambiental, possibilitando que profissionais compreendam de forma mais 

aprofundada as peculiaridades dessa fase da vida.  

O aspecto que motivou o presente estudo foi à constatação de que os 

profissionais de saúde, que atuam com os idosos cotidianamente, em sua maioria, 

não levam em conta as especificidades e generalidades relacionadas aos idosos, 

atos necessários para a efetivação de um cuidado integral. Para tal, se faz 

necessário à sensibilização destes profissionais, para desenvolver de forma mais 

elaborada o cuidado ao idoso. Compreender como ocorre a formação dos 

profissionais para os cuidados da população idosa, na voz dos acadêmicos, 

especificamente de Enfermagem e Fonoaudiologia constituiu a indagação maior 

desta investigação. 

Diante do exposto e da relevância do tema em tela, o objetivo desta pesquisa 

é analisar as representações sociais dos acadêmicos de Enfermagem e de 

Fonoaudiologia acerca do processo de envelhecimento e a formação para o cuidado 

ao idoso. A tese que a sustenta é que a representação social de graduandos em 

formação na área da Enfermagem e Fonoaudiologia, para o cuidado ao idoso, é 

pautada no modelo biomédico curativista; e o processo de envelhecimento é 

centrado em uma visão focada nas perdas biológicas. 

Trata-se de estudo de abordagem qualitativa, com direcionamento teórico 

pautado na Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici (2012). Nesta 

abordagem, os sujeitos são concebidos como pensadores ativos que, frente aos 

mais diversos eventos presentes no cotidiano das interações sociais, criam e 

comunicam suas próprias representações e soluções específicas para as questões 

que se colocam.  

A proposta metodológica de análise utilizada é o Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC) de Lefèvre e Lefèvre (2003). Ela consiste, essencialmente, em analisar as 

informações verbais coletadas, retirando-se as ideias centrais e ancoragens e suas 

correspondentes expressões-chave; com a aglutinação das expressões-chave das 
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ideias centrais e ancoragens semelhantes, são compostas uma ou várias sínteses 

de discursos organizadas na primeira pessoa do singular. 

Este trabalho foi organizado em seis títulos, o primeiro compreende a 

introdução ao tema da pesquisa, bem como o objetivo e a tese que nortearam a 

investigação. O segundo título e subtítulos apresentam a Revisão Temática voltada 

ao envelhecimento humano e o cuidado ao idoso. O terceiro título contempla o 

direcionamento teórico do estudo e o quarto a trajetória metodológica que abrange 

os sujeitos e locais do estudo, a entrada no campo de pesquisa, o formato da coleta 

e análise dos dados. O quinto título apresenta concomitantemente os resultados e 

respectivas discussões, e, no último são realizadas as considerações finais.  
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2 REVISÃO TEMÁTICA 

 

Nesta revisão são abordadas as temáticas referentes ao Envelhecimento 

Humano, incluindo os sub temas: envelhecimento como processo; concepções, 

representações e imagens da velhice, bem como, os modelos de atenção à saúde 

do idoso no Brasil; as políticas públicas para o sujeito idoso no Brasil e a formação 

dos profissionais de saúde para o cuidado ao sujeito que envelhece. Para esta 

revisão foram realizadas buscas em fontes de dados disponíveis em âmbito nacional 

e internacional, como Literatura-Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Sistema Online de 

Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), nos documentos dos acervos das 

bibliotecas de Instituições de Ensino Superior e do próprio pesquisador. Utilizaram-

se para busca os descritores: Idosos; Envelhecimento; Educação Superior; 

Enfermagem, Fonoaudiologia, no período compreendido entre 1952 e 2015, para 

melhor compreensão da trajetória de alguns sub temas descritos neste capítulo. 

 

2.1 O ENVELHECIMENTO HUMANO 

 

Este tópico aborda diferentes conceitos do envelhecimento humano, bem 

como, as inquietações de autores diante dos fatores multidimensionais que 

envolvem os sujeitos que envelhecem. Percebe-se que as definições contém uma 

gama de conhecimentos e abordagens, as quais permitem um melhor entendimento 

da complexidade que representa o envelhecimento humano. 

O envelhecimento humano tem despertado interesse dos pesquisadores, 

devido a sua notável difusão tanto em estância mundial, como na realidade 

brasileira, sendo objeto de investigação na comunidade acadêmica e na sociedade 

civil (ARAUJO; CARVALHO, 2005).  

 Sabe-se que o envelhecimento não é definido apenas pela idade cronológica, 

mas pelas condições físicas, funcionais, mentais e de saúde das pessoas, o que 

equivale a afirmar que podem ser observadas diferentes idades biológicas e 

subjetivas em indivíduos com a mesma idade cronológica (OTTONI, 2012). 

 Do ponto de vista demográfico, envelhecer significa aumentar o número de 

anos vividos. Paralelamente à evolução cronológica, coexistem fenômenos de 

natureza biopsíquica e social, importantes para a percepção da idade e do 
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envelhecimento. Nas sociedades ocidentais, é comum associar o envelhecimento 

com a saída da vida produtiva pela via da aposentadoria (VERAS; CURIONI; 

PEREIRA, 2003).  

 A Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) considera as pessoas que 

ultrapassam os 60 anos de idade como idosas, de acordo com um parâmetro 

cronológico. Contudo, é difícil caracterizar uma pessoa como idosa, utilizando-se da 

idade como único critério. Nesse segmento etário, incluem-se pessoas diferenciadas 

entre si, tanto do ponto de vista socioeconômico, demográfico e epidemiológico. Na 

análise concernente aos indicadores sociais desse grupo populacional, os 

diferenciais como sexo, educação e renda costumam ser bastante expressivos 

(CAMACHO, 2002). 

 Conforme relata Camarano e Pasinato (2004), o desafio que se coloca é 

achar caminhos para que se possa comemorar a grande conquista social que é o 

fato de cada vez mais pessoas terem uma vida mais longa. Para Veras (2009), o 

prolongamento do tempo de vida pode ser considerado como um ganho concreto, à 

medida que se agrega qualidade aos anos adicionais. O ponto de partida para se 

pensar essa questão é levar em conta a heterogeneidade das pessoas mais velhas. 

 Autores contemporâneos, como Schneider e Irigaray (2008, p. 587) referem 

que as concepções de velhice nada mais são do que o resultado de “uma construção 

social e temporal feita no seio de uma sociedade com valores e princípios próprios, 

que são atravessados por questões multifacetadas, multidirecionadas e 

contraditórias”.  

  

2.1.1 Envelhecimento como Processo 

 

Este subtítulo apresenta conceitos encontrados na literatura acerca do 

envelhecimento como processo, bem como, as perspectivas biológica, fisiológica, 

psicológica e social do envelhecimento, para uma melhor compreensão das 

transformações que acompanham os sujeitos no seu curso de vida.  

Relativamente à sua etimologia, processo é uma palavra relacionada com 

percurso, e significa avançar ou caminhar para frente. Segundo o dicionário Aurélio 

(HOLANDA, 2010) o termo “processo” é um substantivo masculino que significa: “ato 

de proceder, de ir por diante; sucessão de estados ou de mudanças”.  
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Entretanto, o termo - processo quando associado ao envelhecimento se refere 

às mudanças morfológicas, fisiológicas e sociais que ocorrem com a pessoa ao 

longo de sua vida (OMS, 2005). Para Kuznier (2007, p.1) desde sua concepção, o 

organismo humano passa por diferentes fases em sua evolução. Após o nascimento, 

a criança se desenvolve, atinge a puberdade, posteriormente a maturidade, 

chegando à velhice. 

Entende-se que o envelhecimento é um processo multifacetado, que envolve 

muitas variáveis, como hábitos e estilo de vida. Este evento é entendido pelas 

pessoas de forma diferenciada, que podem abarcar aprendizagens e experiências 

culturais anteriores, vivenciadas individual ou coletivamente. Sabe-se que culturas 

distintas têm uma visões diferente sobre o envelhecer, influenciando o estilo de vida 

praticado pelas pessoas ao longo do tempo e consequentemente na forma como 

consideram a velhice.  

A compreensão de como ocorre o envelhecimento por parte das pessoas, 

pode ser um fator importante no entendimento das alterações que ocorrem neste 

processo, como forma de antevê-las e impedir que as mesmas se tornem uma 

limitação para um envelhecimento saudável.  

Ciosak et al. (2011) afirmam que envelhecer faz parte de um processo natural 

que implica mudanças graduais e inevitáveis relacionadas à idade e sucede a 

despeito de o indivíduo gozar de boa saúde e ter um estilo de vida ativo e saudável. 

No ser humano, esse fenômeno progressivo, além de desencadear desgaste 

orgânico, provoca alterações nos aspectos culturais, sociais e emocionais. 

Papaléo Netto (2006, p.10) apresenta conceitos diferentes para velhice e 

envelhecimento.  Pois, entende o envelhecimento como processo, já a velhice como 

fase da vida. 

Para Brêtas (2003, p. 298): 

 

o envelhecimento é um processo complexo, pluridimensional, revestido por 
aquisições individuais e coletivas, fenômenos inseparáveis e simultâneos. 
Por mais que o ato de envelhecer seja individual, o ser humano vive na 
esfera coletiva e como tal, sofre as influências da sociedade. A vida não é 
só biológica, ela é social e culturalmente construída, portanto pode-se dizer 
que os estágios da vida apresentam diferentes significados e duração. 
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 Segundo Santos (2001b, p. 23), o processo de envelhecimento mostra-se 

como um fenômeno normal e universal, que ocorre em ritmo diferente para cada 

pessoa e depende de fatores internos e externos. São exemplos desses fatores: 

 

as modificações morfológicas: aparecimento de rugas, cabelos brancos, 
equilíbrio, audição; modificações fisiológicas: respiração, fígado, rins, 
coração, gastrintestinal;  modificações sociais: mudança de papéis 
(aposentadoria), mudança de padrões familiares, mudança de amizades e 
outras relações sociais.  

 

Sabe-se que existem diferentes modificações que permeiam o processo de 

envelhecimento, e que estas não implicam necessariamente em incapacidades e 

comprometimentos. Todavia, o sujeito que sofre estas alterações necessita ser 

considerado em sua integralidade e como um ser complexo.  

 

Envelhecimento biológico e fisiológico 

 

A idade biológica é definida com as modificações corporais e mentais que 

ocorrem ao longo do processo de envelhecimento, que se inicia antes do 

nascimento do indivíduo, e permeia toda a sua existência. A idade biológica se 

relaciona com o envelhecimento orgânico e sistêmico, que genericamente, traduzem 

a diminuição progressiva das capacidades do organismo, tais como a 

autorregulação e a adequação orgânica. (PAIVA, 1986; FONTAINE, 2000; 

SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).  

Para Moraes e Silva (2008, p. 21) o envelhecimento biológico é implacável, 

caracterizando-se pela maior vulnerabilidade às modificações do meio interno e 

externo e, portanto, “maior suscetibilidade nos níveis celular, tecidual e órgãos, 

aparelhos e sistemas”. Contudo, tal envelhecimento não significa adoecimento, ou 

seja, “senilidade não é diagnóstico”.  

Em condições basais, o idoso funciona de forma semelhante ao jovem e a 

diferença revela-se nas situações em que se torna necessário o uso das “reservas 

homeostáticas”, que, no idoso, são menores. Além disso, cada órgão ou sistema 

envelhece de maneira diferenciada e a oscilação é, portanto, cada vez maior na 

medida em que envelhecemos (MORAES; SILVA, 2008, p. 21).  

Papaléo Netto (2006) define envelhecimento biológico a partir das 

modificações que o organismo sofre, como o declínio de força, disposição e 
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aparência. O envelhecimento tido como normal ou natural, tomado como sinônimo 

de senescência apresenta alterações funcionais que ocorrem no decorrer dos anos. 

Contudo, não produz incapacidades ou comprometimentos, diferentemente, do 

envelhecimento patológico ou senilidade, caracterizado por ser incapacitante, 

prejudicando a qualidade de vida dos idosos.  

O processo de envelhecimento fisiológico abrange uma série de alterações 

nas estruturas funcionais, orgânicas e mentais próprias desse processo, que 

resultam no declínio gradual da capacidade de manutenção do equilíbrio 

homeostático e funções fisiológicas. Essas alterações apresentam como atributo 

principal à redução gradativa da reserva funcional. Um organismo envelhecido 

poderá viver bem, entretanto, ao ser submetido a situações de estresse físico, 

emocional, dentre outros, poderá apresentar dificuldades na manutenção da 

homeostase, e consequente sobrecarga funcional, que implicará no 

desencadeamento de processos patológicos, uma vez que ocorre o 

comprometimento dos sistemas endócrinos, nervoso e imunológico (FIRMINO, 2006; 

CANCELA, 2008; GONÇALVES, 2013).  

De acordo com Lima e Delgado (2010), o processo de envelhecimento na 

perspectiva fisiológica, não ocorre em toda população de maneira uniforme, pessoas 

da mesma idade podem ter diferenças significativas em seu estado fisiológico e 

resposta a um estímulo de exercício. Tais diferenças dependem significativamente 

do estilo de vida desenvolvido no decorrer do curso de vida, pois o organismo 

envelhece globalmente, contudo os órgãos, tecidos, células e estruturas 

subcelulares possuem envelhecimento diferenciado (WILLIG, 2012). 

 

Envelhecimento psicológico 

 

 Já, o envelhecimento psicológico se refere aos aspectos cognitivos e às 

emoções, que estão intrinsecamente ligadas com as questões sociais, e contextos 

socioambientais em que os indivíduos estão inseridos (GATTO, 2002). O 

envelhecimento psicológico, para Paiva (1986), compreende os comportamentos 

abertos e encobertos dos indivíduos em relação a si próprios ou aos outros, ligados 

a mudanças de atitude e limitações das capacidades em geral. Esses 

comportamentos trazem como consequência a ocorrência de inadaptações, 
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readaptações e reajustamentos dos repertórios comportamentais, diante das 

exigências da vida.       

O envelhecimento psicológico compreende dois sentidos. O primeiro se refere 

à relação existente entre a idade cronológica e às capacidades como: percepção, 

aprendizagem e memória. O segundo conceito inclui o senso de subjetividade de 

idade, de como cada indivíduo analisa a presença ou ausência de marcadores 

biológicos, sociais e psicológicos, em relação a outras pessoas que possuam a 

mesma idade (NERI, 2005; CALDAS; VERAS, 2007). Ainda que, com o avançar da 

idade, ocorram alterações das funções cognitivas, perceptíveis em testes de 

desempenho mental com o avançar da idade, não foram detectadas mudanças 

marcantes na personalidade das pessoas, à medida em que envelhecem (CALDAS; 

VERAS, 2007). 

Segundo Silva et al. (2005), a idade avançada pode ser acompanhada por 

perdas, acentuando-se os problemas de saúde, de depressão e, muitas vezes, de 

rejeição, apesar de ser a fase da sabedoria e da maturidade. As alterações 

psicológicas decorrem de diversos fatores que podem conduzir ao engrandecimento 

ou ao esgotamento do idoso.  A deterioração progressiva dos processos sensoriais, 

pode conduzir o idoso ao isolamento, causando considerável impacto sobre seu 

psiquismo e muitas vezes alterando sua autoimagem.  

Salienta-se que o envelhecimento psicológico está intimamente ligado à 

cognição e a capacidade do sujeito, de enfrentar e superar por meio da resiliência, 

as situações adversas com que se depara ao longo da vida. Percebe-se que as 

transformações psicológicas que ocorrem, em decorrência do envelhecimento, 

demandam adaptações às novas circunstâncias que advêm no dia a dia. 

 

Envelhecimento social 

 

O envelhecimento social está relacionado às normas ou eventos sociais que 

controlam, por um critério cronológico, o desempenho de determinadas atividades 

ou tarefas do grupo etário, e que dão sentido à vida de cada um. Dentre essas, o 

casamento, realizado geralmente nos anos da juventude ou no início da vida adulta. 

O nascimento de filhos é mais comum no período entre dezoito e trinta anos. A 

aposentadoria ocorre, compulsoriamente, aos setenta anos, ou com 30 ou 35 anos 
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de trabalho comprovado. Essas normas ou eventos sociais contribuem para o 

estabelecimento de muitos preconceitos (PAIVA, 1986).  

Carvalho (2007) entende o envelhecimento social como a dimensão 

construída pela sociedade, que está relacionada ao afastamento do idoso do mundo 

produtivo do trabalho. Nessa direção, a velhice é vista como barreira para a 

participação em diferentes segmentos da vida social. E a aposentadoria, bem como 

a perda do papel como chefe de família, pode conduzir o idoso ao isolamento, 

levando à depressão. Para Gonçalves et al. (2012, p. 30) “o envelhecimento social 

ocorre quando existe um desengajamento do individuo, que deixa de interagir 

socialmente”.    

Socialmente, é possível perceber certo preconceito relacionado à velhice, 

encarada como a fase de afastamento do trabalho, do declínio produtivo e da 

convivência social. Principalmente, quando o envelhecimento é acompanhado por 

patologias, este é considerado como problema para a área da saúde, uma vez que 

as doenças crônicas são comuns nesta faixa etária. E geram impacto no orçamento 

público e privado, pois comprometem a capacidade funcional do idoso, podendo 

levá-lo a uma condição de dependência.  

Considera-se idade social, segundo Gonçalves (2013), a capacidade de 

adequação de um indivíduo ao desempenho de funções sociais e comportamento 

perceptível a diferenciação de papéis entre idosos de diferentes tipos de cultura. 

Essa troca de papéis e comportamentos é inerente aos anos mais tardios da vida 

adulta e diz respeito à adequação dos papéis e dos comportamentos dos adultos 

mais velhos ao que é normalmente esperado para as pessoas nessa faixa etária.  

É importante avançar para uma análise acerca do processo de 

envelhecimento enquanto fenômeno social percebido não só a partir dos custos que 

pode causar (saúde, assistência, aposentadorias e pensões), como também a partir 

da consideração do seu papel social. É preciso não deixar prevalecer uma 

concepção assistencialista, por parte dos governos e comunidades, mas consentir 

que as pessoas mais velhas possam, mesmo em idades mais avançadas, demarcar 

seu papel na sociedade, com poder de decisão sobre seus direitos e deveres como 

cidadão (OSÓRIO, 2007). 

Ferrari (1999) afirma que o envelhecimento humano pode ser acompanhado 

de doenças crônicas que geram incapacidade e dependência de tal forma que as 

preocupações com a saúde se referem, na maioria das vezes, a problemas mais 
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relacionados ao manejo cotidiano da doença crônica e ao impacto sobre a 

independência e autonomia nas atividades diárias. Dessa forma, o cuidado ao idoso 

precisa ser direcionado, no sentido de orientá-lo a conviver com as mudanças que 

ocorrem continuamente à medida que a sua idade avança. Em outras palavras, o 

cuidado, voltado ao idosos, deve ser pensado a partir da promoção, manutenção e 

recuperação da saúde. 

A questão social compreende também outros aspectos, pois, Bronfenbrenner 

(2002) acrescenta ainda ao processo de envelhecimento a idade ecológica, que se 

reporta para os settings e/ou ambientes no qual o envelhecimento acontece. A 

qualidade da interação do idoso numa instituição, no contexto familiar ou comunitário 

poderá torná-lo vulnerável ou fortalecido. 

 

2.2 CONCEPÇÕES, REPRESENTAÇÕES E IMAGENS DA VELHICE  

  

Este título contempla as interpretações de diferentes autores, que discorrem a 

respeito das concepções, representações e imagens acerca da velhice. Para tanto, 

são expostos aspectos históricos, antropológicos, sociais e filosóficos que permeiam 

o curso de vida do sujeito que envelhece, do ponto de vista individual e coletivo.  

 O respeito e valor à velhice reportam-se ao povo judeu, descrito na Bíblia 

(Velho Testamento), pelo Rei Salomão1, em Eclesiastes, considerado o livro da 

sabedoria, no capítulo 3, versículos 14 e 15: “Meu filho, ajuda a velhice de teu pai, 

não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, sê indulgente, não o 

desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será 

esquecida” (BÍBLIA, 1993). 

No mesmo livro, capítulo 25, versículos de 5 a 8, Salomão, discorre a respeito 

da sabedoria dos idosos:  

 

como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? 
Quão belo é para a velhice o saber julgar e para os anciões o saber 
aconselhar! Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada. A 
experiência consumada é a glória dos anciãos (BÍBLIA, 1993). 

 

                                                           
1
 O Rei Salomão segundo algumas cronologias, reinou de 1009 a.C. a 922 a.C, filho do Rei David 

com Bate-Seba, tornou-se o terceiro rei de Israel (reino ainda unificado) e reinou durante quarenta 
anos. Salomão se notabilizou pela sua grande sabedoria, prosperidade e riquezas abundantes, bem 
como um longo reinado sem guerras (BIBLIA, VT. I Reis 10). 
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Percebe-se que, na antiguidade, os velhos eram valorizados pelos mais 

jovens, pelos seus ensinamentos, pois esses estavam intimamente ligados à 

apreensão do conhecimento e da sabedoria. Naquela conjuntura, o velho 

representava os valores e exemplos que todos deveriam seguir, para reprodução e 

continuidade dos costumes e valores da sociedade em que viviam. 

Em tribos primitivas, os anciãos eram considerados os guardiões da tradição, 

não só porque eles as receberam mais cedo do que outros, mas também 

provavelmente porque utilizavam o tempo livre para ajustar os pormenores no curso 

de narrativas com outros velhos e para a educação de jovens. A sociedade 

respeitava o velho por ter vivido muito tempo, por possuir muitas experiências e 

memórias para compartilhar (HALBWACHS2, 1952).  

É indiscutível o papel que os velhos desempenhavam nas sociedades antigas 

como educadores, por serem valorizados pelo conhecimento acumulado, em grande 

parte, passado de geração a geração. Sabe-se que, em algumas tribos, os anciãos 

eram guardiões dos ensinamentos para a realização de rituais religiosos e esse era 

um dos motivos por serem tão respeitados pelos mais jovens. 

Autores como Cícero, estadista e pensador romano, (106 a.C.), valorizava a 

velhice, bem como todas as etapas da vida. No livro intitulado - Saber envelhecer, 

(1999, p. 15, 29) ele assevera que “uma vida tranquila, honorável e distinta pode do 

mesmo modo levar a uma velhice pacífica e suave”. Também afirma que a vida tem 

um curso definido e a natureza brinda cada idade com atributos próprios. Deste 

modo, “a fraqueza das crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos adultos, a 

maturidade da velhice são coisas naturais que devemos apreciar cada uma em seu 

tempo”. Cícero, ao finalizar sua obra, diz ter sentido tal prazer em escrever que 

esqueceu os inconvenientes da idade; ainda mais, que a velhice lhe pareceu 

repetidamente doce e harmoniosa. 

Cícero apresenta, em seus escritos, uma conotação positiva da velhice, a de 

um caminho definido pela maneira como vivemos ao longo do tempo. Ele também 

ressalta que a transição de uma etapa à outra de nossa existência, precisa ocorrer 

espontaneamente, aproveitando o que cada uma delas pode oferecer de melhor. 

                                                           
2
 Maurice Halbwach, sociólogo francês, sua obra mais célebre é o estudo do conceito de memória 

coletiva, que ele criou, entendia que história seria uma memória que tem continuidade entre a 
sociedade que lê esta história e entre os autores de outrora (SILVA, 2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_coletiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_coletiva
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Papaléo Netto (2007) chama a atenção para o fato de que as sociedades 

mais primitivas valorizavam socialmente os homens que se mantivessem vigorosos 

na velhice. Em relação às características da velhice nestas sociedades, há diversos 

aspectos relacionados ao vigor físico e saudável do corpo, a beleza e a virilidade. 

Platão (347 a.C.),  filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga,  

já aos 80 anos, em seus escritos, ressaltou os deveres dos filhos para com os pais 

idosos, salientando que nada é mais digno que um pai e um avô, que uma mãe e 

uma avó em idade avançada (PLATÃO,1985).  

O amor filial também é expresso por Confúcio (551-479 a.C.), pensador 

e filósofo chinês. Seus escritos foram alicerçados nas tradições e crenças chinesas, 

que enalteciam o fortalecimento da lealdade familiar, o culto aos ancestrais, o 

respeito para com os velhos pelas suas crianças, e a família como a base para um 

governo perfeito.  Ele afirmava que, no universo, “não existe nada maior que o ser 

humano e no ser humano, e nada é maior que a piedade filial”. De acordo com seus 

princípios, os deveres dos filhos para com os pais compreendem: cuidá-los, com 

carinho, na vida diária; procurar torná-los seres humanos felizes, de todas as 

maneiras e em todos os momentos (SANTOS, 2001a, p.91). 

  Papaléo Netto (2007) salienta que os grupos sociais, em que as diferentes 

gerações convivem e envelhecem, apresentam uma maior facilidade para entender 

e valorizar a velhice. Entende-se que as sociedades, que pautaram-se em 

experiências baseadas na solidariedade intergeracional, demonstram afastar-se de 

posições excludentes e preconceituosas em torno de pessoas mais velhas. Assim, 

ampliaram possibilidades representadas por respeito, segurança e equilíbrio de 

valores de cada geração. 

Beauvoir3 (1990, p. 123-125) descreve algumas percepções a respeito da 

velhice, baseadas em personagens importantes da Grécia antiga. Entre eles 

Minermo, sacerdote em Colofos (630 a.C.), o qual cantava os prazeres da juventude, 

do amor e detestava a velhice, ele dizia: “Que vida? Qual o prazer sem Afrodite de 

ouro?" Já Anacreonte, poeta lírico grego, que cantou o amor e os prazeres do corpo, 

dizia: "envelhecer é perder tudo que constitui a doçura da vida".  

                                                           
3
 Simone Ernestine Lucie Marie Bertrand de Beauvoir, conhecida como Simone de Beauvoir, escritora 

francesa, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista, e teórica social. Nasceu em 
nove de janeiro de 1908 e faleceu em quatorze de abril de 1986 (BERGOFFEN, 2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Cl%C3%A1ssica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_dos_mortos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
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Entretanto, a autora op cit. também aponta que havia aqueles que tinham 

outras opiniões sobre a velhice, como Homero (928 a.C.), autor de duas das 

principais obras da antiguidade: os poemas épicos Ilíada e Odisseia. Ele associava a 

velhice à sabedoria, mas em outro momento opunha-se à velhice, quando dizia que 

"os deuses odeiam a velhice". Já, para Sólon (638 a.C.),um jurista, legislador e 

poeta grego, os prazeres, em idades mais avançadas, pouco contavam. Ele 

afirmava: “Ao avançar em anos, nunca deixo de aprender”. 

Pode-se considerar que a concepção da velhice, nos tempos antigos, 

alternava valores positivos, como o aprendizado e sabedoria. E também negativos, a 

lamentação, a decrepitude física e o declínio ocorrido com o avanço da idade é tema 

recorrente e aparece nas falas nostálgicas dos autores, referindo-se às alterações 

ocorridas com o corpo e com a beleza física. 

Os conceitos e representações da velhice, na antiguidade, diferem 

significativamente dos elaborados pela sociedade Moderna, no que concerne ao 

respeito e a valorização pelo saber dos mais velhos. Evidencia-se, atualmente, o 

culto excessivo ao jovem e ao belo. Haja vista, as reflexões de autores, 

apresentadas neste segmento da revisão temática. 

Rabêlo e Nascimento (2007, p. 5), ao discorrerem sobre o processo relacional 

entre idoso e modernidade, afirmam que segundo o pensamento corrente na 

sociedade moderna, as pessoas idosas não teriam condições de acompanhar o 

ritmo da vida social dominante. Segundo os autores, que as transformações técnicas 

seriam aceleradas e profundas, impedindo ainda mais a inclusão dos idosos nos 

“padrões modernos de convivência e o aproveitamento das possibilidades que a 

modernidade ofereceria. Uma vez velhos, desde sempre velhos”.  

Färber (2012, p. 14) assevera que a velhice é tida como uma etapa da vida 

permeada de dificuldades para o ancião e seu núcleo social, nas diversas 

sociedades e em distintos períodos históricos. Contudo, a realidade pós-moderna 

suscita um envelhecer ainda mais complexo e atemorizador. Porquanto, a sociedade 

vive sob a “égide da efemeridade, na qual, para manter-se, há de se ser produtivo e 

jovem, uma vez que a mais-valia e a meritocracia são as ideologias vigentes”.  

Na velhice, o corpo assume papel importante na transformação da pessoa 

idosa, pois são no corpo que se evidenciam as mudanças mais significativas. E a 

aparência física é um dos mais sérios estigmas no imaginário da velhice. 
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Essa visão mostra a percepção da velhice interpretada com o olhar da 

juventude: 

 

ela é vista como um declínio e, sobretudo, como a impossibilidade de ser 
positivamente valorizada na medida em que já ultrapassou o ponto máximo 
do ciclo de vida, seja do ponto de vista da capacidade produtiva como 
trabalhador, seja do ponto de vista da capacidade física e psíquica, com a 
perda gradual da capacidade de controle do corpo e da mente (BARROS, 
2004, p.16). 

 

Na contemporaneidade, surgem representações de termos como velho, 

velhote, idoso e terceira idade. Essas expressões são responsáveis pela concepção 

de uma identidade estigmatizada, que exclui do processo social os sujeitos 

considerados idosos (RODRIGUES; SOARES, 2006). 

O filósofo Walter Benjamin (2011, p. 114), ao questionar o presente, afirma 

que antigamente se sabia exatamente o significado da experiência dos mais velhos, 

ela sempre fora comunicada aos jovens. De forma concisa, com a autoridade da 

velhice, em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; 

muitas vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a 

pais e netos. O autor questiona “Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda 

pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas? Que 

moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas de 

geração em geração”?  

Os questionamentos realizados pelo autor acima remetem ao valor dos idosos 

no passado e suas representações de sabedoria, experiência e autoridade. Ao 

refletir acerca dos questionamentos do filósofo, percebe-se que as experiências dos 

velhos eram marcadas por uma série de construções históricas narradas ao longo 

de gerações. Assim, perpetuavam-se os conhecimentos, valores e sentimentos dos 

mais velhos para os mais novos, permitindo que as novas gerações tivessem acesso 

à história e a cultura do seu grupo social.  

Rodrigues e Soares (2006, p. 12) ressaltam que a simbologia das 

representações e a forma como a sociedade determina e enfrenta o processo de 

envelhecimento decorrem do valor declarado ao sujeito que envelhece e ao velho. 

“Essa representação da velhice determina também o tipo de relação que a família, 

célula dessa sociedade, estabelecerá com seus idosos”.  
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Para Beauvior (1990, p. 15), a velhice como todas as condições humanas, 

tem uma dimensão existencial: transforma a relação dos sujeitos com o tempo e, 

consequentemente, “sua relação com o mundo e com sua própria história”. Contudo, 

o homem jamais vive em estado natural; na sua velhice, como em qualquer idade, 

uma determinação lhe é imposta pela sociedade a qual pertence. 

Infere-se que as concepções da velhice estão relacionadas à postura que a 

sociedade assume diante das pessoas que envelhecem. Também, não se pode 

negar a velhice como fato existencial, que pode ser modificado pelas limitações do 

contexto social em que ocorre. 

Aranha (2007, p. 255) reflete a respeito da negação da velhice. O velho é 

sempre o outro; jamais nos reconhecemos como tal, exceto que os limites nos 

descubram e “nos faça encarar aquilo que fugimos a vida toda”. Pois, em algum 

momento seremos “velhos”, “o tão temido velho” e precisaremos responder ao difícil 

questionamento: “O que é ser velho?” Teremos de analisar se é plausível aprender a 

conviver com tal condição e se não será tarde demais para tanto. 

Para Halbwachs (1952), a velhice é um tempo para que cada pessoa desfrute 

o que fez e guardou em sua memória. Segundo ele, o velho, em seus devaneios 

volta aos seus primeiros dias, parece um homem que sonha, porque não há 

realmente um contraste entre a vida, suas preocupações habituais e imagens 

passadas, relacionadas às atividades de hoje. Nem um nem outro, nenhum sonho, 

mas esse tipo de devaneio, que, em adultos, é uma distração, torna-se, para o 

velho, uma ocupação real. 

Entretanto, para o sujeito que envelhece, torna-se fundamental aceitar a 

velhice e não refutá-la. Aproveitar as experiências e as memórias do passado e as 

oportunidades que a vida e a sociedade lhe oferecem, para manter-se intelectual e 

fisicamente ativo, adiando as incapacidades e perdas próprias do envelhecimento. 

Para Wright - St Clair (2008), o envelhecimento é parte da vida. Seu evento 

normal denota que todos nós existimos e vivemos para envelhecer, faz parte do 

curso da vida. Como algo incessante, está presente na finitude humana. Já, 

Baldessin (2002) afirma que começamos a envelhecer no dia em que nascemos.  

Pode-se dizer que se afere a idade, não somente pelo número de anos que se tem e 

sim pela maneira como a pessoa se sente, como vive, como se relaciona com a vida 

dos outros.  
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Bobbio4 (1997, p. 28), já octogenário ao escrever sua autobiografia, 

considera-se um homem do passado, e que da vida fica apenas um leve traço na 

memória. Assevera que a velhice “não é uma cisão em relação à ida precedente, 

mas é na verdade, uma continuação da adolescência, da juventude e da 

maturidade”. 

Morin5 (2000, p. 256) afirma que o ser humano se transforma somaticamente 

ao longo de sua vida, mas interiormente se mantém o mesmo: 

 

é agora quando se misturam envelhecimento e rejuvenescimento, que sinto 
em mim todas as idades da vida. Sou permanentemente a sede dialógica 
entre infância/adolescência/maturidade/velhice. Evoluí, variei sempre 
segundo essa dialógica. Em mim unem-se, mas também se opõem os 
segredos da maturidade e os da adolescência. 

 

Nos pensamentos de Bobbio e Morin, expressam-se sentimentos e 

significados de completude ao conceituar a própria velhice. Uma visão atenuada e 

positiva do processo de envelhecimento, em que o sujeito pode aproveitar essa 

experiência para seguir seu desenvolvimento, como uma continuidade de sua 

existência, uma transição de momentos. 

Outro acontecimento que marca a vida do sujeito que envelhece é a 

aposentadoria. Ela representa, para o idoso, uma transição social, que se associa a 

perdas de ordem física, intelectual e social, como também na relação deste com a 

família. Neri (1991, p. 96) entende que a aposentadoria pode gerar “uma grave crise 

existencial frequentemente agravada e muito por uma situação familiar complexa e 

não preparada para receber em tempo integral, aquele membro outrora 

profissionalmente ativo”.  

Beauvoir (1990, p. 277) ressalta a interferência do domínio do capitalismo nas 

sociedades, pois essas “levam em consideração quase que exclusivamente o 

interesse da economia, isto é, do capitalismo, e não o das pessoas”. Com isso, os 

                                                           
4
 Norberto Bobbio, filósofo e político italiano, nasceu em 18/10/1909, Turim (Itália) e faleceu na 

mesma cidade em 9/01/ 2004. O pensador se autodefinia como um militante da razão. Costumava 

dizer que embora o homem moderno tenha desvendado milhões de coisas que eram desconhecidas 

dos antigos, o mundo de hoje é cada vez mais incompreensível, menos transparente (PEDAGOGIA & 

COMUNICAÇÃO-BIOGRAFIAS, 2015). 
5
 Edgar Morin, pseudônimo de Edgar Nahoum, nascido em  8 de Julho de 1921 em Paris. 

Antropólogo, sociólogo e filósofo francês judeu de origem sefardita.  Reconhecido como o pioneiro e o 
principal teórico do paradigma emergente da ciência na viragem do século XX para o XXI: o 
pensamento complexo (MORIN, 2002). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1921
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sefardita
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idosos aposentados são excluídos do mercado de trabalho, por constituírem uma 

carga que as sociedades baseadas no lucro admitem sem constrangimento. 

Diante da inexistência de oportunidades de trabalho, o idoso foi sendo 

destituído de um relevante papel social. Com o passar do tempo, foi estigmatizado 

como sujeito improdutivo. Sem condições de manter-se economicamente, pelo fato 

de ser tomado como alguém que não tem mais competência para atuar no contexto 

do trabalho, o idoso foi perdendo status social que conquistou na juvendude 

(DUARTE, 2008).  

Desse modo, é possível afirmar que historicamente o velho busca 

incessantemente a sua identidade perante a sociedade para não se constituir em um 

fardo, nos aspectos econômico e assistencial. E uma alternativa para esta situação, 

parece consistir no acesso a espaços sociais que o reconheça, o aceite e o 

considere com possibilidades de novas aquisições intelectuais e práticas, podendo 

assim reescrever a sua história e conviver com as diferenças culturais vigentes.  

Os conceitos, concepções e representações acerca da velhice refletem um 

arcabouço social e temporal que emana do interior de uma coletividade com valores 

e princípios próprios, que são entrelaçados por questões multifacetadas, 

multidirecionadas e contraditórias. No século XXI, tais representações apontam para 

um paradoxo, pois, ao mesmo tempo em que a sociedade potencializa a 

longevidade, ela nega ao velho seu valor e sua importância social. Este é 

considerado ultrapassado, descartado e fora de moda. A sociedade atual é 

altamente consumista, e nesta, somente o novo, o belo, pode ser valorizado, caso 

contrário, não existe produção e acumulação de riquezas (SCHNEIDER; IRIGARAY, 

2008). 

A imagem negativa da velhice, carregada de estigmas, está fortemente 

presente na sociedade contemporânea. Deve-se avançar nesse sentido, a partir de  

buscas constantes para que estereótipos e associações simplistas, que relacionam 

velhice com doenças, incapacidades e improdutividade, sejam ultrapassadas. É 

preciso reconhecer o processo de envelhecimento como parte do curso de vida, 

sendo possível incrementar atitudes capazes de levar o idoso a envelhecer com 

qualidade de vida. A sociedade contemporânea deve enfrentar os desafios impostos 

pela população que envelhece, considerando o idoso como participante e 

contribuinte social, como um cidadão capaz de reconhecer seus direitos e deveres, a 
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despeito das mudanças biológicas que vai experienciar e das doenças que, por 

ventura, possa carregar (WILLIG, 2012). 

Rodrigues e Soares (2006, p. 25) asseveram que a desconstrução dos “mitos 

e crenças”, que sustentam a exclusão ou marginalização do sujeito idoso se 

concretizará a partir da reação dos “próprios idosos”, desencadeando uma mudança 

na maneira de conceber a velhice. Afirmam, ainda, que os idosos, “enquanto grupo 

social”, ao se fazerem ouvir,  podem promover sua própria transformação, por 

conseguinte, “a quebra de preconceitos e mitos a seu respeito, viabilizando a 

abertura de caminhos para o resgate da sua cidadania e a conquista de seu espaço 

na família e na sociedade”.  

É importante ressaltar que a velhice apresenta uma gama de significados, 

conceitos, representações e imagens, face às mudanças históricas, econômicas e 

sociais ocorridas ao longo do desenvolvimento das civilizações. Muitas vezes, tais 

significados associam os idosos à estagnação, perdas e isolamento. Contudo, na 

contemporaneidade, já se fazem presentes discussões que indicam a necessidade 

de entender o envelhecimento da população como uma das maiores conquistas da 

humanidade.  

O documento “Envelhecimento Ativo: uma Política de saúde”, que será 

apresentado mais detalhadamente no sub título 2.4, propõe discussões em torno 

dessa temática e alerta para a necessidade de incentivar a participação integral dos 

idosos na vida familiar e comunitária, redimensionando o lugar que devem ocupar na 

sociedade. Esse documento, também, esclarece que o termo “envelhecimento ativo” 

foi adotado pela OMS para que a velhice seja experienciada de forma positiva, na 

medida em que uma vida mais longa deve ser acompanhada de contínuas 

oportunidades de participação, segurança e saúde. 

 

2.3 OS MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO NO BRASIL 

 

 Neste subtítulo são desenvolvidos os seguintes tópicos: O modelo médico-

hospitalocêntrico e a Reforma Sanitária Brasileira; a Promoção da Saúde e a 

Constituição Federal de 1988; a Produção da Saúde - a saúde como direito social do 

sujeito e os Determinantes Sociais da Saúde - DSS. No referido modelo, os 

dispositivos legais vinculados à saúde no Brasil, bem como estudos relacionados 
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aos DSS, subsidiaram a atenção à saúde da população brasileira e, também, 

influenciaram a construção de paradigmas do cuidado aos idosos. 

 

2.3.1 O Modelo Médico-hospitalocêntrico e a Reforma Sanitária Brasileira 

  

A compreensão do processo de adoecimento e cura tem sido influenciada, no 

decorrer dos tempos, pelos modelos que norteiam as concepções de saúde e de 

doença. Desde que as causas para as doenças foram delimitadas, o aspecto 

biológico do ser humano tem recebido destaque. É inegável a influência da visão 

positivista, nessa busca de causalidade orgânica para doenças, pois nessa visão um 

“corpo hígido” representava e ainda pode representar a ausência de qualquer 

afecção (SILVA, 2006, p. 3).  

As políticas direcionadas à saúde pública no Brasil até os primórdios do 

século XX restringiam-se a instrução de hábitos de higiene e ao combate de 

situações de epidemia. Em 1903, no começo do movimento sanitarista, as ações de 

saúde eram desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro e em alguns portos, sob a 

coordenação do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Essas ações tinham como 

objetivos o saneamento urbano e o combate às epidemias. Para isso, foi criada a 

polícia sanitária, que recolhia as pessoas doentes e as confinava em desinfectórios. 

A população era submetida à vacinação compulsória, mas não havia por parte do 

governo preocupação com a educação em saúde (PELICIONI; PELICIONI, 2007).  

Apesar das inovações propostas por Oswaldo Cruz, o modelo campanhista 

não considerava os fenômenos sociais, tais como as estruturas socioeconômicas, 

envolvidos nos problemas de saúde. As práticas de saúde eram conservadoras e se 

limitavam à reprodução de ações de higienização, normatização e domesticação das 

pessoas (PELICIONI; PELICIONI, 2007).  

A Reforma Sanitária Brasileira, que se deu entre 1976 e 1988, foi proposta em 

um período de intensas mudanças políticas nacionais e pretendeu ser mais do que 

apenas uma reforma setorial. Almejava-se que pudesse servir à democracia e à 

consolidação da cidadania no país. A realidade social, na década de 1980, era de 

exclusão de grande parte dos cidadãos ao acesso à saúde, que se constituía na 

assistência prestada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, restrita aos 

trabalhadores que para ele contribuíam (BRASIL, s/d).  
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Essas mudanças tiveram início valendo-se da redefinição do conceito de 

saúde da Organização Mundial da Saúde, do ano de 1946, para “estado de 

completo bem-estar físico, psíquico e social e não meramente ausência de doença 

ou enfermidade” (OMS, 1946). Pois, de tal conceito apreende-se que o sujeito, 

independentemente da presença ou não de doenças, pode desenvolver um 

envelhecimento ativo e saudável. Nessa direção, o idoso com uma ou mais 

patologias, pode ser considerado saudável, se comparado a outro com as mesmas 

enfermidades, mas que não consegue manter o controle adequado delas, resultando 

em sequelas e incapacidades (RAMOS, 2003).  

A partir da redefinição do conceito de saúde, ficou evidente a urgência pela 

mudança de atitude e a atualização de conhecimentos dos profissionais de saúde 

envolvidos no desenvolvimento de processos educativos, e de novos formatos 

organizacionais. Também, ficou visível a necessidade dos serviços serem orientados 

para considerar o sujeito como um todo, organizados de forma a respeitar as 

diferenças culturais existentes. Além disso, era preciso que esse reordenamento 

fosse realizado a partir do compartilhamento de responsabilidades e da parceria 

entre usuários, profissionais, instituições prestadoras de serviço e comunidade 

(WHO, 1998). 

Assim, as principais modificações ocorreram no sentido de planejar a 

educação em saúde baseada nas necessidades locais, voltadas para a resolução 

dos problemas de saúde da população. Para tanto, foi necessário o desenvolvimento 

de estratégias que garantissem o envolvimento ativo das pessoas, tornando-as mais 

participativas nas decisões e capazes de desenvolverem atividades junto aos 

profissionais de saúde (RICE; CANDEIAS, 1989).  

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada de 17 a 21 de março de 1986, 

em seu Relatório Final, propõe a saúde como direito do cidadão.  Isto significa a 

garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde em 

todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, de forma 

humanizada e individualizada. A maioria das considerações contidas no relatório 

contribuiram significativamente para a criação e organização do SUS (BRASIL, 

1986, p. 4) e, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o acesso à 

saúde passou a ser reconhecido como um direito social.  



 

44 
 

Portanto, os modelos assistenciais substitutivos ao hospitalocêntrico, no 

Brasil, emergiram de um contexto histórico em que clamava-sa por mudanças, 

políticas e sociais que garantissem a redemocratização do país. E, apesar de haver 

um descompasso entre o que fora prescrito e o que realmente acontece em termos 

do direitos sociais e de saúde conquistados legalmente, é função do Estado fazer 

com que se cumpram as legislações vigentes. Cabe, assim, a todos os atores social 

reivindicar o cumprimento das leis e de políticas públicas que asseguram que os 

brasileiros e brasileiras tenham acesso à saúde e a educação, em condições 

adequadas para desenvolverem-se como pessoas e cidadãos. 

  

2.3.2 A Promoção da Saúde e a Constituição Federal de 1988 

 

Foi com o Movimento da Promoção da Saúde que a conceituação de saúde 

se reestruturou. Porém, é importante ressaltar que apesar da ampliação do conceito 

de saúde, os programas e ações ainda não o internalizaram, enfatizando a visão 

simplista e reducionista do paradigma biomédico (BUSS, 2003; BAGRICHEVSKY; 

ESTEVÃO, 2004).  

     As discussões concernentes à Promoção da Saúde avançaram sobremaneira 

durante a realização da Conferência Internacional para a Promoção da Saúde, em 

1986, na cidade de Ottawa, Canadá. As discussões deste encontro foram 

compiladas no documento “Carta de Otawa”, que estabeleceu o conceito de 

Promoção de Saúde como sendo: o processo de capacitação e de fortalecimento 

das pessoas para melhorar suas condições de saúde e os fatores determinantes e 

condicionantes da saúde (WHO, 1986). 

A “Carta de Otawa” definiu também as Áreas de Ação Prioritárias para a 

Promoção da Saúde, que foram à formulação de políticas públicas saudáveis, a 

criação de ambientes que apoiem a saúde, o fortalecimento das ações comunitárias 

direcionadas para a saúde, o desenvolvimento das habilidades pessoais, e a 

reorientação dos serviços de saúde (WHO, 1986).  

As deliberações ocorridas na Conferência Internacional para a Promoção da 

Saúde repercutiram também no Brasil. Como resultado, a Constituição Federal de 

1988 refere com mais ênfase a questão da saúde pública. As políticas de saúde e de 

seguridade social são desvinculadas com a criação do Sistema Único de Saúde 
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(SUS), uma instituição independente do sistema de seguridade social (WHO, 1978, 

p.1).  

Concernente à saúde da população, a Constituição Federal estabeleceu em 

seu art. 196, que:  

 

“a saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo 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” (BRASIL, 1988). 

 

Decorridos dois anos da publicação da Constituição Federal, foi promulgada a 

lei complementar 8.080/90, em 19 de setembro de 1990, que definiu o modelo 

operacional do Sistema Único de Saúde - SUS e a sua forma de organização e de 

funcionamento (POLIGNANO, 2001), que tem como princípios elementares “a 

universalidade; a equidade; a integralidade; a hierarquização; a resolubilidade, a 

descentralização e a participação dos cidadãos” (BRASIL, 1990, p. 4,5). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como importante princípio a 

universalização do acesso às ações e serviços de saúde. Apesar dos princípios do 

SUS terem sido conceituados em 1990, ressalta-se que a Política de Promoção da 

Saúde no Brasil só foi aprovada em 30 de março de 2006, por meio da Portaria nº 

687 do Ministério da Saúde, com o objetivo geral de: 

 

(...) promover a qualidade de vida, reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde, 
relacionados aos seus determinantes e condicionantes e modos de viver, 
condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 
acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL, 2006c, p.17). 

 

Em âmbito mundial, com a finalidade de encontrar estratégias para um 

envelhecimento saudável, representantes de diversos governos promoveram a II 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em Madri em 2002. Deste 

evento derivou o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento - PIAE, que 

tem como objetivo responder “aos desafios feitos pelo envelhecimento da população 

no século XXI e para promover o desenvolvimento de uma sociedade para todas as 

idades” (ONU, 2002, p. 19). 

As prioridades do PIAE são a promoção da saúde e bem estar na velhice, 

bem como a criação de um ambiente propício e favorável ao processo de 

envelhecimento. Discute a necessidade de mudanças das atitudes, de políticas e de 
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práticas em todos os setores para que seja possível alcançar as metas propostas na 

II Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento (ONU, 2002). A realização desta 

Assembléia tem contribuído com a luta pelos direitos dos idosos, na tentativa de 

mostrar a representatividade desses como atores sociais, garantindo-lhes condições 

de acesso nas discussões pertinentes aos seus direitos como cidadãos. 

Do Plano de Ação Internacional sobre o envelhecimento a Promoção da 

Saúde, de acordo com as premissas da II Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, está entre as prioridades do PIAE conforme é possível acompanhar 

no texto apresentado na sequência.  

 

As atividades de Promoção da Saúde e o acesso universal de idosos aos 
serviços de saúde durante toda a vida são as bases do envelhecimento com 
saúde. Uma perspectiva que leve em conta uma vida inteira supõe 
reconhecer que as atividades destinadas à Promoção da Saúde e a 
prevenção das doenças devem concentrar-se em manter a independência, 
prevenir e retardar o aparecimento de doenças e proporcionar assistência 
médica e melhorar o funcionamento e a qualidade de vida de idosos que 
sofrem de incapacidades (ONU, 2002, p. 52).   

 

A Promoção da Saúde abarca o conceito ampliado de saúde de forma a não 

ser compreendido apenas como ausência de doença, mas, com uma concepção 

mais abrangente de intervenção nos seus determinantes e baseada nas condições 

socioeconômicas e culturais da população, ultrapassando a simples prestação de 

serviços clínico-assistenciais e instigando ações intersetoriais que contemplem a 

educação, saneamento básico, habitação, renda, trabalho, alimentação, meio 

ambiente, lazer, acesso a bens e serviços essenciais (FREITAS et al., 2006). 

Para Silva (2010, p.18), “promover a saúde é capacitar comunidades para a 

melhoria da qualidade de vida”, que se concretiza por meio do desenvolvimento de 

uma cultura de saúde baseada nos princípios de solidariedade, equidade, ética e 

cidadania, que permitam a qualidade de vida do cidadão brasileiro, potencializando 

as ações desenvolvidas pelo setor da saúde e a busca pela “realização do homem 

como sujeito de sua própria história”.  

Diferentemente da Prevenção à Saúde, a Promoção se distingue com ações 

de tempo específico, desenvolvidas com o intuito de diminuir ou impedir a ocorrência 

de doenças em populações, nas quais esta tenha se tornado um problema de Saúde 

Pública. Contudo, o que se constata atualmente é a necessidade de reflexões 

amplas acerca das políticas de saúde existentes, destinadas a promover a saúde e a 
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qualidade de vida das pessoas. Pois comumente, as ações derivadas dessas 

políticas não atentam para as demandas sociais e econômicas da população que 

carece de cuidados na perspectiva da promoção da saúde.  

O cuidado à saúde do idoso envolve a proposta da promoção de saúde de 

forma integralizada, que está fundamentada na articulação de todos os passos na 

produção do cuidado e no restabelecimento da saúde, alicerçada na linha de 

cuidado, impedindo a fragmentação ou interrupção da assistência. Nessa 

perspectiva, o usuário idoso ao necessitar de cuidados em qualquer nível de 

atenção, deve ser acompanhado a partir de um projeto terapêutico estabelecido de 

acordo com suas necessidades, conduzido por um processo de trabalho cuidador, e 

não por uma lógica "indutora de consumo" (MALTA et al., 2004). 

Entende-se que as perplexidades e contradições com que os usuários das 

unidades de saúde se deparam, devem-se às deficiências  do sistema de proteção 

dos direitos sociais e de saúde como um todo, agravadas pelas dificuldades de um 

país marcado por desigualdades sociais e regionais. Contudo, alguns progressos 

são evidentes nos últimos anos. Percebe-se a sensibilização e movimentação de 

bases políticas e sociais, bem como de ações reivindicatórios pela melhoria da 

qualidade de vida e da atenção à saúde da população brasileira. 

 

2.3.3 A Produção social da Saúde – a Saúde como Direito Social do Sujeito – 

Determinantes Sociais da Saúde – DSS 

 

Segundo a OMS (2011), um problema comum a todos os países são as 

iniquidades em saúde, as quais refletem as disparidades de renda e riqueza. Mas, 

também, as diferenças de oportunidades concedidas às pessoas, observando 

fatores como raça, etnia, gênero, classe, nível educacional, deficiências, orientação 

sexual e localização geográfica precisam ser consideradas. Essas dessemelhanças, 

em termos de oportunidades oferecidas, geram graves consequências e impactam 

negativamente nos determinantes sociais da saúde. Com a abordagem dos DSS 

compreende-se o valor que a saúde tem para a sociedade e que a mesma depende 

de ações que estão além do setor saúde.  

  Tendo em vista que vários fatores perpassam e impactam diretamente nos 

determinantes sociais da saúde, é imprescindível a compreensão do processo de 

adoecimento das pessoas, especialmente dos idosos. Pois, a saúde delas é 
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condizente com suas condições de vida, muitas vezes acompanhada de um 

empobrecimento contínuo, da precarização das condições de trabalho e, 

principalmente, da dificuldade de acesso ao Sistema de Saúde.  

As definições dos Determinantes Sociais de Saúde expressam a intenção de 

explicar as doenças a partir das iniquidades sofridas pelos sujeitos e pela 

coletividade e os mecanismos pelos quais as condições do contexto social afetam a 

saúde. Nessa direção, indicam que tais mecanismos carecem de modificações por 

meio de ações especificas sobre aspectos que incidem na qualidade de vida das 

pessoas, tais como renda, educação, ocupação, estrutura familiar, disponibilidade de 

serviços, saneamento, redes de apoio, menor discriminação social e acesso a ações 

preventivas de saúde (GEIB, 2012). 

 A relação que envolve os determinantes sociais e a saúde é complexa. Pois, 

trata-se de uma relação dinâmica que extrapola uma conformidade direta entre 

causa-efeito (GEIB, 2012). O desafio está no estabelecimento de uma hierarquia 

entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações 

por meio das quais esses fatores afetam a situação de saúde individual e coletiva.  

Contudo, convém refletir acerca da condição de vulnerabilidade 

historicamente construída no Brasil, pois os fatores relacionados às condições de 

vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços 

essenciais, como saúde e educação, são fundamentais para que a população idosa 

tenha saúde. 

 Segundo a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde, 

(OMS, 2011, p. 2), os condicionantes de maior importância para a saúde são “os 

estruturais, por ocasionarem a estratificação social”. Eles incluem “distribuição de 

renda, preconceito e estruturas políticas e governança que aumentam as iniquidades 

relacionadas ao poder econômico”.  

Esses mecanismos estruturais são considerados pelo documento da 

Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde (OMS, 2011, p.7) como 

“a causa mais profunda de iniquidades sociais”. As diferenças existentes impactam 

sobre os determinantes intermediários (condições de vida, circunstâncias 

psicossociais, fatores comportamentais e/ou biológicos e o próprio sistema de 

saúde) contribuindo para formação das condições de saúde dos indivíduos. 

As desigualdades da distribuição da renda, os elevados índices de 

desemprego e subemprego, que resultam em precárias condições de vida de 
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expressiva parcela da população, são alguns dos problemas que determinam as 

condições de saúde e tornam complexo o desempenho dos serviços de saúde 

(GEIB, 2012).  

Desta forma, as desigualdades sociais continuam sendo um obstáculo ao 

crescimento e desenvolvimento das pessoas, pois as condições econômicas e 

sociais destas influenciam decisivamente em suas condições de saúde. O 

enfrentamento dessas desigualdades sociais e das iniquidades em saúde requerem 

estratégias e políticas que melhorem as condições de exposição e vulnerabilidade 

da população, ações estas voltadas para a promoção humana.   

De acordo com níveis de atenção a saúde, é comumente aceito que o 

elevado nível de desempenho assistencial é atingido por meio do fortalecimento do 

papel dos cuidados primários de saúde, por meio de orientações terapêuticas, como 

também o desenvolvimento de sistemas integrados de informação clínica.  O 

desenvolvimento dessas ações conduz a resultados mais efetivos capazes de  

atender a toda a população. 

Como parte do sistema de saúde a Atenção Básica ou Primária constitui a 

porta de entrada para o atendimento à saúde do idoso. Este espaço precisa oferecer 

acolhimento, escuta e resolutividade para aspectos de saúde desta população. A 

Atenção Básica foi criada para atuar pautada nos princípios do SUS, visando à 

promoção da saúde, à prevenção e tratamento de doenças e à redução de danos ou 

de sofrimentos que possam comprometer a qualidade de vida das pessoas (BRASIL, 

2011; COUTINHO et al., 2013).  

Ressalta-se que os sistemas de saúde têm avançado e influenciado na 

melhoria dos indicadores de saúde da população com grande potencial regulador da 

utilização dos recursos de alta tecnologia. Entretanto, a atenção básica vem 

demonstrando ser um elemento-chave para garantir o acesso universal aos serviços 

que tragam reais benefícios à saúde da população.  

Para suprir a carência de vários recursos sociais e sanitários direcionados aos 

idosos, a atenção primária, através do Programa Saúde da Família torna-se uma 

das ferramentas que mais contribuem para estabelecer elo entre o idoso e a 

assistência, uma vez que a fragmentação das necessidades sociais e sanitárias 

transforma esta faixa populacional dependente da demanda de serviços e cuidados 

(ABREU et al., 2013). 
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Conforme discutido anteriormente, a saúde é afetada ao longo da vida pelas 

características do contexto social, em que os sujeitos se inserem gerando 

desigualdades e vulnerabilidades. Esse contexto interfere no “bem-estar, 

independência funcional e qualidade de vida” dos idosos, mas geralmente são 

desconsiderados nas intervenções e políticas. Autores asseveram que a equidade 

em saúde requer ação sobre os determinantes sociais no curso da vida para 

minimizar as doenças crônicas e deficiências presentes no idoso que refletem as 

condições sociais do seu passado (GEIB, 2012 p. 123).  

Na contemporaneidade, a questão social não diz respeito somente à 

promoção de uma “cidadania abstrata”, mas, sim, à criação de espaços onde essa 

cidadania possa se enraizar a partir de “experiências individuais concretas”. O que 

se discute agora não são mais simplesmente formas de integrar e socializar pessoas 

para transformá-las em cidadãs conscientes de seu processo saúde-doença. Trata-

se, ao contrário, de criar condições sociais que permitam a cada pessoa alcançar 

sua cidadania e construir sua vida com o máximo de autonomia, tornando-se um 

“sujeito de direitos” (ZIONE; WESTPHAL, 2007, p. 33).  

Dessa maneira, é relevante que os idosos vivenciem novas aprendizagens, 

pois por meio delas, podem ter acesso a informações que contribuam para melhorar 

sua saúde, sua independência, sua produtividade e sua segurança, mantendo ou 

desenvolvendo a autonomia e resolvendo questões singulares inerentes a esta faixa 

etária. Por este motivo, é imprescindível que os profissionais de saúde planejem e 

executem atividades especificamente voltadas a essa população, incorporando 

mecanismos de promoção à saúde, a partir dos quais se torna possível respeitar os 

limites e as individualidades do sujeito que envelhece, bem como reconhecer suas 

potencialidades. 

 

2.4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO NO BRASIL 

 

Este subtítulo apresenta uma síntese das principais legislações, programas e 

eventos, organizados com a finalidade de garantir os direitos à saúde, participação 

social e segurança à população idosa brasileira. 

O envelhecimento humano tem proporcionado uma série de estudos nas mais 

diversas áreas de conhecimento, com a finalidade de ofertar qualidade de vida ao 
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idoso; para isso, as políticas tornam-se um instrumento importante no processo 

(OTTONI, 2012).  

Contudo, entende-se que não somente as políticas se constituem ferramentas 

para a melhoria da qualidade de vida na velhice. A formação adequada dos 

profissionais com a apreensão de conhecimentos específicos representa aspecto 

relevante, para atender as necessidades de cuidado e desenvolver um olhar atento 

para os sujeitos que envelhecem. 

O direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na 

Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 

1990).  

Carvalho (2007), afirma que a possibilidade de construção de um sistema que 

pudesse dar conta dos princípios de universalidade, integralidade, equidade, 

participação da comunidade, descentralização política administrativa, 

hierarquização, eficácia e eficiência do sistema, trazia em seu intento o conceito do 

respeito pela singularidade de cada sujeito. Mas, ao mesmo tempo, tal sistema deve 

contribuir para a constituição de sujeito capaz de olhar para o cuidado de si de outra 

forma.  

Todavia, cabe ao setor de saúde pública implementar, em suas ações, os 

princípios norteadores do SUS, que ainda se mostram incipientes. Com vistas, a 

abranger a autonomia, a individualidade das pessoas, e a integração dessas na 

sociedade.   

 Para Malta et al. (2004), a implantação do SUS esbarrou em limitações, por 

ser uma proposta renovadora, muito diferente dos modelos apreendidos pelos 

profissionais de saúde em sua formação. Os gestores, também sentiram dificuldades 

na adequação dos serviços de saúde para um sistema de uma promoção da saúde, 

principalmente a falta de recursos direcionados para esta mudança conceitual e 

estrutural.   

Sabe-se que a criação de medidas para garantir a saúde da população 

brasileira, como a criação do SUS, representou um grande desafio. Pois, o 

desenvolvimento das ações pertinentes ao desenvolvimento de um programa 

centrado na promoção da saúde depende da disponibilidade de recursos 

orçamentários em todos os âmbitos do governo. 



 

52 
 

A partir da promulgação da Constituição Federal (1988), as políticas para os 

idosos tiveram grande avanço, pois a seguridade social desvinculou-se do contexto 

trabalhista e assistencialista, passando a direito de cidadania, tendo como princípios 

básicos a universalização, a igualdade de benefícios rurais e urbanos, à fixação do 

benefício em um salário mínimo e a participação comunitária (BRASIL, 1988; 

OTTONI, 2012). Propostas contidas na Constituição Federal, também enfatizam que 

a atenção a essa Lei poderá promover o acesso dos idosos aos serviços e ações 

voltadas a uma gama de serviços sociais e de saúde que atendam as necessidades 

desta população. 

No Brasil, muito se avançou na construção de políticas sociais aos idosos, 

entre essas, encontram-se a Política Nacional do Idoso (1994); a Política Nacional 

de Saúde do Idoso (1999); o Estatuto do Idoso (2003); a Política Nacional de 

Assistência Social (BRASIL, 2004); a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(2006a), afora os direitos conquistados pela Constituição Federal em 1988 

(SANTOS; SILVA, 2013).  

Diante disso, o envelhecimento conquista espaço nas discussões políticas e 

sociais, com o objetivo de prevenir um envelhecimento populacional artificial, 

causado apenas pelo avanço tecnológico e médico. Em conjunto com o 

desenvolvimento científico aspirar-se o avanço das políticas sociais, tendo em vista 

a promoção da melhoria da qualidade de vida (SANTOS; SILVA, 2013). 

Entretanto, as demandas oriundas do envelhecimento requerem a oferta de 

serviços na saúde, que proporcionem equilíbrio entre as necessidades consideradas 

essenciais e as recebidas pelos idosos. Ressalta-se que os problemas enfrentados 

pela saúde pública, no Brasil, decorrem da preocupação excessiva com a cura das 

doenças e pouca atenção à promoção da saúde, bem como da manutenção da 

capacidade funcional dos sujeitos que envelhecem, para que eles permaneçam 

socialmente ativos.  

O primeiro instrumento no formato de lei específica, criada para assegurar os 

direitos da pessoa idosa foi a Política Nacional do Idoso - PNI, promulgada em 1994 

e regulamentada em 1996, assegura direitos sociais à pessoa idosa, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade. Reafirma o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS e 

tem como objetivo a criação de condições favoráveis para alcançar a longevidade 

com qualidade de vida (BRASIL, 1996). 
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Com o aumento acelerado da população idosa, percebe-se que as políticas 

vigentes não conseguem dar conta da demanda. Especialmente na assistência 

desenvolvida nas instituições de saúde, os objetivos da legislação acima 

mencionada, nem sempre são contemplados. Isso decorre da inadequação do 

aparelho administrativo para atender as necessidades de saúde do sujeito idoso, 

apesar do esforço de alguns legisladores. 

A Política Nacional do Idoso fortaleceu as responsabilidades dos Conselhos 

do Idoso; o apoio à criação de universidades abertas para idosos; as formas para 

assegurar os direitos sociais; os deveres e a pluralização de órgãos e de entidades 

de atendimento aos idosos, entre outros (OTTONI, 2012). 

A articulação entre o Governo (Ministério da Saúde), Estados (Secretarias 

Estaduais de Saúde) e Municípios (Secretarias Municipais de Saúde) é essencial 

para a efetivação das diretrizes e finalidades da Política Nacional do Idoso, de forma 

a adequar planos, programas, projetos e atividades do setor de saúde, que de 

maneira direta ou indireta, se relaciona com o seu objeto (MARTINS et al., 2007). 

Outro mecanismo de atenção ao idoso aprovado em 2003 é o Estatuto do 

Idoso (EI). Ele é destinado a regular os direitos dos idosos, incorpora num único 

dispositivo, leis e políticas anteriormente aprovadas e novas questões como a 

internação domiciliar e a proteção do idoso em situação de risco social, ampliando a 

resposta do Estado e da sociedade às necessidades da população idosa. Objetiva, 

também, promover igualdade e justiça social para a população idosa mais 

fragilizada. Os artigos que compõem o EI defendem como crimes e sanções o não 

cumprimento das determinações previstas na Política Nacional do Idoso (BRASIL, 

2003; OTTONI, 2012). 

Os desafios da população idosa, no que se refere ao cumprimento do próprio 

Estatuto, dependem da cobrança organizada da sociedade civil, principalmente dos 

sujeitos que envelhecem, responsabilizando-se pela participação em todos os 

espaços sociais pela melhoria de sua própria condição de vida. 

Os preceitos contidos no Estatuto do Idoso são repercussões do Plano de 

Ação proposto na II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, celebrada em 

Madri em 2002 que tem como prioridades: “idosos e desenvolvimento, promoção da 

saúde e bem estar na velhice e criação de um ambiente propício e favorável” (OMS, 

2002, p. 19). 
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A vigência do Estatuto do Idoso e seu uso como instrumento para a 
conquista de direitos dos idosos, a ampliação da Estratégia Saúde da 
Família que revela a presença de idosos e famílias frágeis e em situação de 
grande vulnerabilidade social e a inserção ainda incipiente das Redes 
Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso tornaram imperiosa a 
readequação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 
2006a, p. 2).

        

 

A proposição do Estatuto do Idoso assevera a necessidade da capacitação de 

profissionais na área da saúde qualificados para o atendimento ao idoso e também 

ratifica o direito e acesso deste à educação, com a criação de cursos especiais e 

espaços próprios (BRASIL, 2003). Percebe-se, entretanto, que são limitadas as 

iniciativas destinadas ao cumprimento desta política, e até mesmo o 

desconhecimento dela, pela população idosa (WILLIG; LENARDT, MÉIER, 2012; 

COUTINHO et al., 2013).  

Em 2006, por influência das decisões tomadas na V Conferência Internacional 

sobre a Promoção da Saúde – México, 2000, os gestores do SUS assumem o 

compromisso do PACTO PELA SAÚDE, o qual tem como componente o Pacto pela 

Vida, que inclui como prioridade a saúde do idoso na busca da atenção integral e 

integrada, promoção do envelhecimento ativo e saudável, implantação de serviços 

de atenção domiciliar e implantação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

- PNSPI (OMS, 2000; BRASIL, 2006a;b). 

Com o objetivo de mobilizar a sociedade para a importância da Promoção da 

Saúde da população idosa, a Organização Mundial da Saúde produziu e 

disponibilizou o documento informativo “Envelhecimento Ativo: uma Política de 

saúde”, documento que emergiu da II Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre 

o Envelhecimento. A partir desse evento ocorreu a mudança do modelo de 

envelhecimento saudável para envelhecimento ativo. O termo “ativo” refere-se à 

participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, 

e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de 

trabalho (OMS, 2005, p.103). 

O envelhecimento ativo propõe que as unidades de saúde privilegiem 

cuidados específicos de prevenção e promoção às pessoas idosas com o objetivo 

de prognosticar a manifestação ou agravamento de doenças (OMS, 2005). A 

atenção à saúde do idoso se faz por intermédio do envolvimento e participação da 

equipe multiprofissional com conhecimentos específicos na área da geriatria e 

gerontologia. 
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O termo envelhecimento ativo na perspectiva teórica do curso de vida, tornou-

se a palavra-chave de uma política de desenvolvimento nacional e internacional de 

envelhecimento. O acelerado avanço do envelhecimento no mundo exigiu urgência 

de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da União Européia (UE), para coordenar a 

negociação dos desafios sociais advindos deste processo. Envelhecimento Ativo 

não é um conceito novo e seu emprego resulta das evidências emergentes de 

investigações sobre o envelhecimento, e por diferentes agendas políticas 

(HUTCHISON; MORRISON; MIKHAILOVICH, 2006).  

Os determinantes e os pilares do Envelhecimento Ativo compreendem o 

indivíduo, a família e as sociedades, sendo organizados com a finalidade de auxiliar 

os governos mundiais, no desenvolvimento e implementação de políticas públicas 

direcionadas a todas as pessoas, numa visão ampliada de curso de vida. Por curso 

de vida entende-se o envelhecimento como um processo, em que o apoio e 

promoção à saúde são essenciais, não só na velhice, mas, em todo o ciclo de vida 

(OMS, 2005).  

O debate sobre as questões advindas com o processo de envelhecimento 

requer, acima de tudo, uma forma diferenciada de encarar a velhice. A política do 

Envelhecimento Ativo e as ações educativas por ela proposta, incluem as estruturas 

e relações sociais existentes, que podem ser mobilizadas numa tentativa de 

aumentar a capacidade de resposta às necessidades, desafios e expectativas da 

população idosa.  

Fonseca (2009) assevera que, num contexto de envelhecimento ativo, a 

qualidade de vida do idoso não é definida exclusivamente pelo nível de saúde que 

apresenta, mas, especialmente pela capacidade de manutenção da sua autonomia e  

independência, quer seja nas atividades básicas da vida diária, como também nas 

atividades instrumentais da vida diárias, da valorização de competências, e do seu 

próprio incremento na qualidade de vida.  

Ressalta-se que, com o aumento da expectativa de vida, faz-se necessário a 

oferta de serviços de saúde e instalações qualificadas e eficazes para os idosos 

segundo uma expectativa global. Nessa perspectiva, os profissionais devem 

desempenhar a atenção à saúde centrada na prevenção e recuperação das 
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incapacidades, bem como na promoção e manutenção da autonomia e 

independência da pessoa idosa.   

A PNSPI, anunciada em 1999, foi readequada e regulamentada em 19 de 

outubro de 2006, por meio da Portaria nº 2528. Apresenta, como questão central, 

“recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos 

idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em 

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde”. O foco 

dessa política é todo cidadão brasileiro com 60 anos ou mais (BRASIL, 2006a, p. 2). 

À medida que o sujeito envelhece, é necessário oferecer projetos que 

incentivem a adaptação aos limites impostos pela idade. Portanto, as políticas 

públicas precisam estar voltadas à promoção, independência e a autonomia, 

medidas que estimulem a capacidade de criatividade do idoso para realizar 

atividades que lhe dão prazer, mesmo que sejam necessárias algumas adaptações.  

Neste contexto, a portaria que institui a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa considera que “o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela 

sua condição de autonomia e independência que pela presença ou ausência de 

doença orgânica” (BRASIL, 2006a, p.2). 

A PNSPI se envolve principalmente com as ações do governo na promoção 

de políticas sociais básicas de atendimento à população idosa. Aponta a 

responsabilidade de cada setor no desenvolvimento de planos, projetos, programas 

e propostas orçamentárias para que suas determinações se efetivem (BRASIL, 

2006a).  

Os principais avanços da PNSPI, regulamentada em 2006, consistem na 

incorporação do conceito de envelhecimento ativo, preconizado pela Organização 

Mundial da Saúde (2002), na desmistificação da velhice, na valorização da 

participação dos idosos na vida social e intergeracional. Os custos das 

hospitalizações e tratamentos prolongados são menos vistos como problemas, e sim 

um investimento na velhice. A PNSPI transfere aos gestores do SUS, nas três 

esferas de governo, a responsabilidade da definição dos recursos orçamentários e 

financeiros para a operacionalização desta Política (OMS, 2002; BRASIL, 2006a).  

De acordo com a PNSPI (Brasil, 2006a, p. 9): 

 

a prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, que leve em conta a grande interação 
entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos 
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idosos e a importância do ambiente no qual está inserido. A abordagem 
também precisa ser flexível e adaptável às necessidades de uma clientela 
específica. 

 

Outra medida política direcionada aos idosos foi à promulgação da Lei 

Federal nº 11.433, de 28 de dezembro de 2006, que instituiu o dia 1º de outubro 

como Dia Nacional do Idoso, ficando os órgãos públicos responsáveis, por 

promoverem e realizarem eventos e divulgação para valorização do idoso na 

sociedade (BRASIL, 2006d). 

Ressalta-se que as leis que regem os diferentes mecanismos de atenção e 

proteção aos idosos, só terão efetividade se estes, como protagonistas, a sociedade 

e o governo, juntos, lutarem pela sua implementação. Muito embora as leis 

aprovadas signifiquem, indiscutivelmente, muitas contribuições no que se refere às 

políticas sociais de inclusão da pessoa idosa e ao atendimento às suas 

necessidades, não há estabelecimento de prioridades para implementação do 

atendimento aos direitos fundamentais do idoso. 

Manter, incentivar e apoiar as políticas públicas significa indiscutivelmente à 

inclusão do sujeito idoso como protagonista no atendimento às suas necessidades. 

Para que isso ocorra, os idosos e a sociedade precisam envolver-se ativamente no 

desenvolvimento de ações desenvolvidas de prevenção e promoção à saúde da 

população. 

Dada a importância que representa a capacidade funcional, na vida dos 

sujeitos que envelhecem, Veras (2011) chama a atenção para a necessidade de 

adequação da legislação vigente. Pois, essas seguem na contramão da garantia de 

um envelhecimento, com qualidade de vida pautada na preservação da capacidade 

funcional. 

Pode-se afirmar que as Políticas Públicas referentes à pessoa idosa são 

inovadoras, embora incipientes nos implementos que permitem levá-las à prática por 

meio de providências concretas. Em sua configuração, condizem com o proposto 

pelas políticas internacionais notadamente sobre o conceito de envelhecimento 

saudável e ativo e suas demandas. No entanto, constata-se certo atraso na sua 

implementação, pois foi preciso órgãos/eventos/encontros internacionais incitarem 

os governos para alertarem sobre a importância da criação e regulamentação das 

mesmas (WILLIG; LENARDT, MÉIER, 2012). 



 

58 
 

As conferências sobre os direitos das pessoas idosas, seja em nível 

municipal, regional, estadual ou nacional, são instrumentos importantes, pois 

constituem o elo entre a sociedade civil e os governos. É a partir das discussões e 

das propostas contidas nessas conferências que serão implementadas e criadas 

novas políticas públicas em favor dos idosos nos anos subsequentes (OTTONI, 

2012). 

A dificuldade das políticas públicas para acompanhar o rápido crescimento da 

população idosa, registrado no Brasil, principalmente no século XXI, traz como 

consequência a distorção das responsabilidades sobre o idoso dependente, que 

acaba sendo assumida por seus familiares como um problema individual ou familiar, 

devido à ausência ou precariedade do suporte do Estado (SANTOS: SILVA, 2013, p. 

361). 

O discurso atual das políticas de atenção ao idoso prediz uma redistribuição 

de atividades, prevendo a participação do Estado, da sociedade e da família nas 

ações de proteção e assistência ao idoso. Assim, percebe-se o incentivo à 

participação dos setores público e privado na atuação dessas políticas (SANTOS; 

SILVA, 2013, p. 365).  

Pode-se inferir diante dos direitos e prerrogativas contidos nas políticas 

brasileiras, destinadas aos sujeitos idosos, que essas objetivam promover a saúde, 

a participação e a segurança desses. Bem como, o alcance de um envelhecimento 

bem sucedido e ativo. Contudo, a realidade que se apresenta, difere das propostas 

dessas legislações, pois a maioria delas, ainda se encontra à margem dessas 

conquistas.                                       

 

2.5 A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O CUIDADO AO 

IDOSO 

 

Neste subtítulo, são apresentados e discutidos diferentes estudos, focados no 

cuidado como base da prática profissional; na formação acadêmica para o cuidado; 

na legislação vigente que regulamenta o ensino na graduação; e a necessidade de 

adequação dos currículos, tendo como base o envelhecimento populacional e o 

paradigma da produção social da saúde. 

O cuidado humano, durante milhares de anos, não esteve ligado a nenhum 

ofício ou profissão e sua história se constrói sob duas orientações que coexistem, 
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complementam-se e se geram mutuamente: “cuidar para garantir a vida e cuidar 

para recuar a morte”. O modelo biomédico, que orienta a formação dos profissionais 

em saúde, sustentado pela racionalidade clínica e seus padrões de normalidade, 

tem reduzido seres humanos a corpos biológicos, descontextualizados 

socioculturalmente. Sob este modelo, a atenção é direcionada “a sujeitos individuais 

em suas unidades morfológicas, impedindo a síntese entre o individual e o coletivo” 

(COELHO; FONSECA, 2005, p. 214, 215). 

Constata-se que a ciência avança em vertiginosa velocidade, oferecendo 

modalidades terapêuticas de cuidado no cotidiano das pessoas, muitas vezes 

esquecendo a integralidade do ser humano, devido aos conceitos ainda 

mecanicistas presentes na prática profissional. Pois, o cuidado é desenvolvido 

segundo as normas que regem a atuação do profissional de saúde e pela própria 

forma de exercer a atividade, as quais não permitem refletir acerca da amplitude do 

alcance desse cuidado.  

Entretanto, pode-se inferir que, na atual forma de praticar o cuidado, há 

inexistência de preocupação com o sujeito que é cuidado, o desvelo ao cuidar do 

semelhante. Percebe-se que a evolução do ato de cuidar trouxe a profissionalização 

tecnicista, com isso, os aspectos humanistas do cuidado foram deixados de lado. 

Esses precisam ser reconsiderados, pois ambos, a pessoa cuidada e o cuidador são 

seres humanos e como tal, devem ser vistos, em toda a sua plenitude. 

Vislumbra-se que nenhum tipo de vida pode subsistir sem cuidado e é 

imprescindível que sua prática seja realizada por profissionais de saúde, com 

características e conhecimentos capazes de contribuir para humanização do cuidado 

em detrimento do cartesianismo tecnicista imperante.  

Na contemporaneidade, busca-se resgatar os sentidos do cuidar, 

defendendo-se um cuidar pensado, sentido e exercido de forma contextualizada, 

“que integra o singular, o particular e o estrutural, alicerçados na valorização das 

condições objetivas e subjetivas de quem é cuidado e de quem cuida”. Profissionais 

que exercitam o “saber-fazer” em saúde são pessoas concretas, que trazem para a 

prática perspectivas de trabalho orientadas por pontos de vista de classe, de gênero, 

de geração, entre outros, e pela visão de mundo resultante. Nesse campo, convivem 

discursos médicos, religiosos, morais, econômicos e culturais que nem sempre 

operam em torno da mesma verdade, havendo múltiplas razões que explicam o 
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social, a saúde, a doença, as práticas e os saberes que se produzem em torno delas 

(COELHO; FONSECA, 2005, p. 215, 216). 

O cuidado demanda competência por quem o exerce, para perceber, sentir e 

repensar a sua prática cotidiana. Diante desse entendimento, os profissionais 

precisam transformar-se em sujeitos do cuidado. De acordo com Waldow e Borges, 

(2011), cuidado é o que o profissional acrescentará em suas ações, desencadeando 

o processo de cuidar - que precisa abranger um conhecimento próprio, de 

sensibilidade, intuição e de valores e princípios morais. O cuidado é a expressão de 

nossa humanidade; ele é essencial para nosso desenvolvimento e realização como 

seres humanos. 

O cuidado pressupõe a intensificação e complexidade de ações, pois este 

acontece com e para o ser humano, que demanda modos diferenciados de atenção, 

contemplando sua individualidade e integralidade. 

O processo de cuidar e a formação acadêmica do profissional de saúde tem 

sido ao longo, dos anos, objeto de reflexão e estudo. Na busca constante para 

contribuir com a formação de profissionais aptos a intervirem no processo saúde-

doença por meio da utilização de cuidados competentes, humanizados, éticos e 

eficazes, autores procuram colaborar na implementação de mudanças, na forma de 

pensar-fazer-ensinar a cuidar (VALE; FREITAG, 2011).  

Pode-se dizer que há consenso entre os críticos da educação e os 

profissionais de saúde em relação ao fato da formação em saúde ser hegemônica 

com abordagem biologicista, medicalizante e procedimento-centrada (CHESANI, 

2013). Essa abordagem constituiu-se, ao longo do tempo, como um entrave para a 

evolução do ato de cuidar no fazer profissional, ou seja, ela tem impedido o 

entendimento mais ampliado do cuidado.  

Contudo, Machado et al. (2007) entendem que os profissionais de saúde 

mostram interesse crescente pela ampliação do foco dos resultados terapêuticos e 

de cuidados em saúde, para além do estado físico, preferindo a qualidade de vida 

como um construtor que articula estados subjetivos de satisfação das pessoas em 

seu viver diário. Este jeito de ser e fazer incorpora o princípio da integralidade como 

uma dimensão do cuidado. 

Batista e Gonçalves (2011) inferem que a formação de profissionais para 

atuar no sistema de saúde sempre foi um desafio. Mostrar o cenário do real, da 

prática cotidiana dos profissionais, usuários e gestores revela-se essencial para a 
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resolução dos problemas presentes na assistência à saúde e para a qualificação do 

cuidado prestado aos usuários. A alteração na formação acadêmica de estudantes e 

professores da área da saúde mostra-se necessária. Faz-se premente a 

aproximação da formação dos profissionais de saúde das reais necessidades dos 

usuários e do sistema de saúde. Isso, por sua vez, requer mudanças institucionais, 

profissionais e pessoais difíceis, lentas, conflituosas e complexas. 

No novo paradigma de atenção à saúde que se impõe, os Projetos Políticos 

Pedagógicos, na graduação, passam a consubstanciar a educação como fenômeno 

político e social que se propõe a contribuir na formação de cidadãos conscientes de 

suas responsabilidades sociais e profissionais, engajados na luta por uma sociedade 

mais justa, digna, igualitária e solidária (LOPES NETO et al., 2007). A formação de 

recursos humanos de excelência para atender a todos os segmentos da sociedade 

constitui um desafio para todas as instituições de ensino superior no Brasil. 

A inclusão de disciplinas direcionadas ao cuidado do sujeito que envelhece é 

preconizada na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006a), 

reafirmando as questões relativas à educação, já mencionadas na Política Nacional 

do Idoso (BRASIL, 1996, p. 3). Tal Política estabelece as competências do Ministério 

da Educação e do Desporto, em articulação com órgãos federais, estaduais e 

municipais de educação, como “o incentivo à inclusão nos programas educacionais 

de conteúdos sobre o processo de envelhecimento; e de disciplinas de Gerontologia 

e Geriatria nos currículos dos cursos superiores”. 

A formação dos profissionais na área da saúde, no que tange ao aprendizado 

sobre a saúde do idoso, possui algumas limitações e lacunas que comprometem a 

competência e qualidade da assistência a esses sujeitos. Demonstra-se a 

necessidade de refletir sobre a inclusão da Gerontologia na matriz curricular dos 

cursos superiores, para que seja possível atender a multidisciplinaridade proposta 

nas diretrizes da PNSPI. Contudo, verifica-se a necessidade de promover a 

sensibilização aos profissionais de sua consciência em buscar o aprendizado, o 

conhecimento e alternativas que possam minimizar essas deficiências presentes na 

graduação (ALBERTI; ESPÍNDOLA; CARVALHO, 2014). 

No que diz respeito às legislações, observa-se que os conteúdos são 

bastante modestos a respeito dos idosos e tem recebido pouca atenção nas 

formulações das políticas acadêmicas. Ressalta-se que o cuidado torna-se cada vez 

mais especializado nas diversas áreas de atuação do profissional de saúde. 
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Portanto, é necessário envolver os profissionais de saúde nessa discussão, pois 

eles podem fazer a diferença, tendo em vista que o perfil da população de idosos, 

em sua maioria, é desprovido de recursos financeiros e apresenta comorbidades. 

Coutinho et al. (2013) afirmam que a percepção do cuidar de idoso pelos 

profissionais resume-se a realizar as indicações de programas específicos, e em 

nenhum momento citam programas que contemplem a saúde do idoso no geral, com 

práticas preventivas e curativas. Observa-se uma preocupação grande em cuidar 

dos já adoecidos, por meio de consultas, exames e medicamentos. Mas, cuidar dos 

já adoecidos reforça o modelo tradicional, biomédico, que ainda prevalece nos 

serviços de saúde. As práticas acabam se tornando reducionistas, tecnicistas, 

pautadas em protocolos e programas de saúde, sem a valorização do idoso de 

forma integral. 

Fernandes et al. (2013) asseveram que o modelo de atenção à saúde, precisa 

abranger a vigilância e prevenção de agravos, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde e com ativa participação e controle social. Esse 

modelo implica no desafio de redirecionar as práticas de prestação de serviços e de 

formação de profissionais de saúde para o atendimento às necessidades de saúde 

individuais e coletivas da população. Entende-se que o estudante crítico-reflexivo 

terá mais chances, ao longo do curso, de identificar os meandros de sua formação, 

como também propor discussões sobre a capacidade que o curso tem de prepará-lo 

para o mundo do trabalho no âmbito do SUS.  

Para os autores op cit (2013), apesar de todas as possibilidades existentes 

nos espaços de integração ensino-serviço para a formação em saúde, seja na 

modalidade de estágio curricular ou aula prática, é inquietante perceber que a 

inserção nesses serviços se caracteriza por um relativo distanciamento, um 

tratamento formal entre os envolvidos. Sendo assim, é preciso investir na 

sensibilização dos atores inseridos nos cenários onde se desenvolvem os cuidados 

e o processo de ensino-aprendizagem. Operacionalmente, a universidade precisa se 

preocupar em identificar necessidades dos serviços e cenários de prática, 

estabelecendo pactos de contribuição docente/discente para esses serviços. 

De acordo com os autores Abreu et al. (2013), o sentido da formação e a 

qualificação do cuidado devem nortear os processos educativos para os 

profissionais de saúde. O ideal de profissional que o Sistema de Saúde requer pode 

ser alcançado com o conhecimento das necessidades e o poder criativo de cada um, 
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ouvir o que cada um tem para contar e refletir sobre a prática profissional inicial-

mente cheia de valores e de significados que, muitas vezes, são abandonadas no 

transcorrer do tempo. É necessário recuperar esses valores nos espaços de tra-

balho, nos centros formadores e nas universidades.  

Todavia, a formação da equipe de saúde especializada para esta área de 

conhecimento é urgente, em virtude da demanda de atenção a essa população. 

Percebe-se a presença de profissionais da área da saúde preocupados e envolvidos 

em debates e movimentos sociais, que procuraram conscientizar e sensibilizar 

governos e sociedade para a necessidade de uma formação profissional específica. 

Formação essa, que precisa considerar todas as especificidades e peculiaridades do 

processo de envelhecimento. 

Ressalta-se, na área da Fonoaudiológia a Resolução  nº 465, de 21 de janeiro 

de 2015 do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), que "Dispõe sobre os 

critérios para concessão, registro e renovação de título de especialista em 

Gerontologia no âmbito da Fonoaudiologia e dá outras providências." O Art. 1º 

determina que: o título de especialista em Gerontologia será concedido pela 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) e Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG) por meio de exame de suficiência, realizado anualmente de 

acordo com edital elaborado pelas referidas Sociedades (CFFa, 2015). 

Da mesma forma, convém salientar que os profissionais de Enfermagem até 

2014, relizavam a prova para o título de gerontológo junto à Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia (SBGG). No ano de 2015 foi realizada a primeira prova para 

Especialista em Enfermagem Gerontológica pela Associação Brasileira de 

Enfermagem – ABEn (ABEn, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO – A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Este título discorre a respeito da Teoria das Representações Sociais e, 

compreende os subtítulos: a construção de uma matriz conceitual, suas funções e 

processos, sustentados no pensamento de Serge Moscovici que constitui a base 

teórica deste estudo. 

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DE UMA MATRIZ CONCEITUAL  

 

A partir da década de 1960, houve significativa preocupação por parte de 

estudiosos das Ciências Humanas com aspectos relacionados aos fenômenos 

simbólicos, incluindo noções de representação e memória social. E, embora tais 

fenômenos tenham sido inicialmente discutidos nas Ciências Sociais, foi na 

psicologia social que a representação social pôde ser teorizada por Serge Moscovici, 

um psicólogo romeno, naturalizado francês (ARRUDA, 2002).  

A tese de doutorado de Moscovici intitulada “La Psychanalyse, son image, 

son public” e publicada em 1961, continha a matriz da teoria, destacando-se pela 

novidade da proposta. Ela constituiu-se a partir de uma visão crítica que rompeu 

com o formato do pensamento tradicional e hegemônico das Ciências Humanas da 

época, o qual separava o sujeito do seu contexto social. De acordo com Moscovici, 

não é possível o desenvolvimento do conhecimento pautado em paradigmas que 

apartam o universo interior do sujeito de seus constituintes externos (PATRIOTA, 

2008). 

De acordo com Alves-Mazzotti (2008), Moscovici inicia seu processo de 

elaboração teórica, intencionando enfatizar a função simbólica das representações 

sociais, bem como o poder que tais representações têm na construção do real. 

Assim, ele, primeiramente retoma o conceito de representação coletiva de Durkheim, 

asseverando que o mesmo era genérico e estático. Para Moscovici, a noção de 

Durkheim era genérica na medida em que  englobava aspectos inespecíficos da 

ciência, da mitologia e da ideologia como responsáveis pelos fenômenos psíquicos e 

sociais. E era estática pelo fato de focar-se na permanência dos fenômenos 

envolvidos nas representações coletivas, afastando-se da multiplicidade e da 

rapidez com que circulam os sistemas filosóficos, artísticos e religiosos nas 

sociedades contemporâneas.  
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A teoria de representação social de Moscovici busca exatamente 

especificidade e dinamicidade, por meio da elaboração de uma conceituação que se 

constrói pautada na dialética das relações entre o sujeito e a sociedade, afastando-

se, em um só tempo, da visão sociologizante de Durkheim e psicologizante da 

perspectiva behaviorista. Para essa última, o caráter experimental e objetivo de um 

dado fenômeno deviam estabelecer os limites da sua cientificidade. 

Segundo Arruda (2002), Moscovici assume posicionamento oposto àquele 

amplamente disseminado pelo behaviorismo, pois sua pesquisa, ao enfocar a 

subjetividade e ao dar relevância à interpretação do pesquisador, distancia-se de 

fundamentos científicos positivistas. Em seus estudos, Moscovici (2012) descreve 

um “fenômeno novo”, afirmando a existência de realidades sociais concretas que 

exercem pressão e orientam as ações dos sujeitos, sendo essas realidades 

passíveis de transformações.  

Ele assevera que as representações sociais não se organizam a partir da 

separação entre o universo interno do sujeito e o que lhe é externo. Pois, esse 

sujeito não é um reprodutor passivo de um dado objeto, mas o reconstrói, 

constituindo-se a si próprio e situando-se no universo social. Para Moscovici, 

portanto, criações coletivas sofrem transformações na medida em que a conjuntura 

social muda pelas próprias ações dos sujeitos. 

Ao visualizar a teoria como fenômeno, Moscovici objetivou descrever a 

realidade, evidenciando-a como responsável por explicar porque os indivíduos agem 

desta ou daquela maneira, direcionando suas opções e decisões, ou seja, suas 

próprias atitudes na sociedade. A inovação de sua perspectiva constituiu em abordá-

la “no diálogo entre a psicologia e a sociologia, ou seja, na psicologia social, para 

compreender como o ser humano se comporta nas suas interações sociais” 

(NASCIMENTO, 2013, p. 48). Para Moscovici, as representações conservam a 

marca da realidade social em que nascem, mas também possuem vida 

independente, reproduzem-se e se misturam (REIS; BELLINI, 2011).  

O psicólogo Serge Moscovici procurou desenvolver uma abordagem pautada 

em uma linguagem atual e acessível às sociedades contemporâneas, mergulhadas 

na “divisão do trabalho, nas quais a dimensão da especialização bem como a da 

informação tornaram-se componentes decisivas nas vidas das pessoas e dos 

grupos”. Para ele, era preciso trabalhar com uma conceituação de representação 

social que fosse funcional para as “sociedades em que a velocidade da informação 
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não lhes outorga o tempo de sedimentar-se em tradição, na quais se impõe um 

processamento constante da novidade, que se conhece por delegação”(ARRUDA, 

2003, p.133). 

Moscovici (1978, p. 26-27) mostra a dinamicidade e a capacidade de 

transformação das Representações Sociais no decorrer dos tempos: 

 

(...) A representação social é uma modalidade de conhecimento particular 
que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação 
entre indivíduos (...) elas possuem uma função constitutiva da realidade, da 
única realidade que conhecíamos por experiência e na qual a maioria das 
pessoas se movimenta (...) é alternativamente, o sinal e a reprodução de 
um objeto socialmente valorizado.  

 

Para Moscovici (1978), toda representação se compõe de figuras e de 

expressões já socializadas. Conjuntamente, uma representação social é uma 

organização de imagens e linguagem, porque ela realça e simboliza atos e situações 

que nos são comuns. Encarada de modo passivo, ela é compreendida a título de 

reflexo, na consciência individual ou coletiva, de um projeto, de um feixe de ideias 

que lhe são exteriores.  

Mas, Moscovici (2012) propõe uma estrutura teórica para as representações 

sociais que suplanta essa visão de passividade. Segundo ele, a representação 

social tem duas faces indissociáveis: a face figurativa ou imageante, que 

corresponde ao objeto, e a face simbólica, que corresponde ao sentido atribuído ao 

objeto pelo sujeito, ou seja, o entendimento é que não existe representação sem 

objeto. Toda representação é construída na relação do sujeito com o objeto 

representado, não podendo ser mero reflexo do mundo externo na mente, ela vai 

além do trabalho individual do psiquismo, emerge como um fenômeno ligado ao 

social. 

A teoria das representações parte, portanto, da diversidade dos sujeitos, dos 

grupos de sujeitos e de suas atitudes, visando perceber como esses sujeitos podem 

construir um mundo estável e previsível a partir da diversidade (SILVA, 2007). 

Assim, tal teoria busca operacionalizar uma conceituação para trabalhar com o 

pensamento social em sua dinâmica e em sua diversidade, partindo da premissa de 

que existem formas diferentes de conhecer e de se comunicar, guiadas por objetivos 

diversos (BRITO, 2011). 

Para Valsiner (2003), esta diversidade é organizada pelas representações 
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sociais que carregam significados construídos no passado, permitindo que estes 

estejam disponíveis para novas aplicações. O autor afirma, ainda, que representar 

socialmente é um processo de selecionar visões de mundo significativas, seguidas 

de verificações contínuas.  Moscovici (2003) infere que os indivíduos não são 

apenas receptores passivos de informação, nem meros seguidores de ideologias ou 

crenças coletivas, mas pensadores ativos que, frente aos mais diversos eventos 

presentes no cotidiano das interações sociais, criam e comunicam suas próprias 

representações e soluções específicas para resolver questões do cotidiano. 

O conceito de representação, segundo Polli e Kuhnen (2011, p. 59), não é 

simples e nem consensual. Talvez a questão mais aglutinadora seja que o acesso à 

representação vincula-se ao conhecimento que transcende a aparência das coisas, 

de modo que o que é representado não coincide com a realidade concreta e 

material. Ao entender a representação dessa forma, quase todos os aportes teóricos 

se voltam para o cotidiano ou o vivido, centrando aí sua fonte de conhecimento. 

Sabe-se que o conhecimento das representações humanas evidencia a maneira 

como os sujeitos sociais apreendem os acontecimentos da vida diária, as 

características do meio, as informações que circulam as relações sociais. 

A utilização da Teoria das Representações Sociais, no Brasil, se deu a partir 

da década de 1980, com o aparecimento das primeiras pesquisas pautadas nessa 

teoria em estudos acadêmicos, dissertações e teses relacionadas à educação, 

comunicação social e psicologia (SILVA et al., 2011). Posteriormente, esta teoria foi 

incorporada pelas diferentes disciplinas do conhecimento, salientando-se o seu uso, 

nos estudos relacionados à área da saúde.      

Nessa direção, Oliveira (2011, p. 589) assevera que a teoria das 

Representações Sociais tem servido de alicerce “especialmente em estudos nos 

quais importe ter acesso ao conhecimento social que orienta as práticas de um dado 

grupo social quanto a problemas de saúde”. Para Jodelet (2011) a justificativa de 

sua apropriação nos estudos incrementados no contexto brasileiro é de que ela 

permite ampla compreensão da realidade social em que os sujeitos se inserem, 

incluindo o desenvolvimento de ações desses sujeitos sobre tal realidade.   

 

3.2 AS FUNÇÕES DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

As Representações Sociais acompanham o cotidiano dos indivíduos. São 
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flexíveis e vivem em constante transformação, mas isso não quer dizer que sejam 

voláteis, ou que não tenham constância, mesmo sendo elaboradas mediante tantas 

e diferentes influências. Na descrição das funções das representações sociais fica 

bem clara a relação que estabelecem com as atividades práticas do cotidiano 

(SILVA, 2007).  

Segundo Moscovici (1978, p. 67), as representações possuem três 

dimensões: a atitude, a informação e o campo de representação ou imagem. A 

“atitude” refere-se à orientação global, em relação ao objeto da representação social. 

Contempla a tomada de posição de um sujeito ou de um grupo de sujeitos – 

favorável ou desfavorável em relação a determinado fato ou objeto de 

representação.  A “informação” faz menção à organização dos conhecimentos que o 

sujeito ou o grupo possui a respeito do objeto social a partir de aspectos 

quantitativos e qualitativos de tal objeto.  

A dimensão classificada como “campo de representação” reporta à ideia de 

imagem, ao modelo social, ao conteúdo concreto e limitado de proposições 

referentes a um aspecto preciso do objeto de representação. Moscovici (1961; 2010; 

2012), entende que análise dimensional fornece uma visão do conteúdo e de seu 

sentido, afirmando que essa elaboração ocorre de forma coletiva. Para ele, o 

conceito de dimensão implica na existência de um campo de representação 

hierarquizada de elementos. 

Para Alves-Mazzotti (2008, p. 25): 

 

a análise das dimensões permite,  ainda,  abordar um outro ponto:  a  
caracterização dos  grupos  em  função  de  sua  representação  social.  
Isso quer dizer que é possível definir os contornos de um grupo, ou ainda, 
distinguir um grupo de outro pelo estudo das representações partilhadas por 
seus membros sobre um dado objeto social. Graças a essa reciprocidade 
entre uma coletividade e sua “teoria”, este é um atributo fundamental na 
definição de um grupo.  

 

As três dimensões da representação social permitem “a visão global de seu 

conteúdo e sentido”. Na análise dimensional, o estudo comparativo das 

representações depende da probabilidade de se “destacar conteúdos suscetíveis de 

um relacionamento sistemático entre os grupos”. Essa comparação pode ser 

retomada para cada dimensão e para o conjunto dos grupos estudados. 

Em sua obra La psychanalyse, son image et son public, Moscovici (1961) 

apresenta duas funções das Representações Sociais, uma que contribui com os 
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processos de formação de condutas humanas e outra que orienta as comunicações 

sociais. Moscovici (2012, p. 20), identifica as Representações Sociais como um 

sistema de valores, ideias e práticas com uma dupla função: 

 

primeiro estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em 
seu mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar 
que a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social. 

 

Portanto, a primeira função da Representação Social permite 

“convencionalizar” os objetos, pessoas ou acontecimentos. Ela lhes dá uma forma, 

as localizam em uma determinada categoria e gradualmente as caracterizam como 

um modelo distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Todos os novos 

elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam nele. Mesmo quando uma 

pessoa ou objeto não se adequam exatamente ao modelo, estes são forçados a 

assumir determinada forma, entrar em determinada categoria, sob pena de não 

serem compreendidos, nem decodificados. O pensamento é elaborado através da 

linguagem e organizado, de acordo com um sistema que está condicionado, tanto 

pelas representações, como pela cultura pessoal dos sujeitos (REIS; BELLINI, 2011, 

p. 152).  

A segunda corresponde à função “prescritiva”, que se impõe sobre as 

pessoas com uma força irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura 

que está presente, antes mesmo de os sujeitos começarem a pensar, em uma 

tradição que classifica e nomeia aspectos do mundo em que tais sujeitos estão 

inseridos. (REIS; BELLINI, 2011, p. 152).  Assim, a partir dessas duas funções, as 

representações sociais são responsáveis por: 1) orientar os sujeitos, tornando-os 

capazes de compreender, tomar posição e agir no mundo em que estão inseridos; 2) 

viabilizar interação entre os sujeitos, possibilitando que, livres de ambiguidades, 

nomeiem e classifiquem  aspectos do mundo em que se inserem. 

 

3.3 OS PROCESSOS DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

As Representações Sociais servem para familiarizar o não familiar, para que 

elas possam ser compreendidas como fenômenos, tratadas por meio de técnicas 

metodológicas e adequadas às circunstâncias específicas (DUVEEN, 2012).  
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Para Moscovici (2012, p. 60), 

 

não é fácil transformar palavras não familiares, ideias ou seres, em palavras 
usuais, próximas e atuais. É necessário, para dar-lhes uma feição familiar, 
pôr em funcionamento os dois mecanismos de um processo de pensamento 

baseado na memória e em conclusões passadas. 

 

No pensamento op cit. Moscovici (2012, p. 61) incorpora os dois processos 

que dão origem às representações: a ancoragem e a objetivação. A ancoragem 

entendida como um processo que transforma o desconhecido, que nos confunde, 

em nosso sistema particular, e o compara a algo apropriado aos nossos paradigmas.  

Ancorar é: 

 

classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e 
que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo 
ameaçadoras. Nós experimentamos uma resistência, um distanciamento, 
quando não somos capazes de avaliar algo, de descrevê-lo a nós mesmos 
ou a outras pessoas. O primeiro passo, para superar essa resistência, em 
direção à conciliação de um objeto ou pessoa, acontece quando nós somos 
capazes de colocar esse objeto ou pessoa em uma determinada categoria, 
de rotulá-lo com um nome conhecido (MOSCOVICI, 2012, p.62). 

 

Para Patriota (2007, p.7), ancorar é “duplicar uma figura por um sentido”, 

permitindo classificar e nominar fatos desconhecidos. Compreende a conexão “do 

objeto representado a um sistema de pensamento social preexistente”. Ancorar 

remete ao encontro de um lugar que aceite ligar o não familiar, concretizá-lo e 

atribuir-lhe um sentido.  

Reis e Bellini (2011) entendem a ancoragem como um processo que permite 

classificar, encontrar um lugar e dar nome a algo, para acomodar o não familiar. 

Com esta ação, pode-se classificar o desconhecido, não usual e o não familiar, 

tornando possível sua imaginação e representação. 

A objetivação liga o conceito de não familiar com a realidade, compõe “a 

verdadeira essência da realidade”. Compreendida inicialmente como um universo 

simplesmente intelectual e distante, a objetivação é vislumbrada “diante de nossos 

olhos, pois objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; 

é reproduzir um conceito em uma imagem”. Comparar é “representar, encher o que 

está naturalmente vazio, com substância” (MOSCOVICI, 2010, p. 71). 

A ancoragem e a objetivação são formas de trabalhar com a memória. A 

ancoragem mantém a memória em movimento, a qual é dirigida para dentro do 
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mundo interno e está sempre armazenando e excluindo objetos, pessoas e 

acontecimentos classificados e nomeados por essa ancoragem. A objetivação é 

direcionada para o exterior e constrói conceitos e imagens para reproduzi-los no 

mundo externo (MOSCOVICI, 2012). 

A análise desses processos segundo Cordeiro, Donaduzzi e Schlindwein, 

(2008), constitui a contribuição mais significativa e original do trabalho de Moscovici, 

uma vez que permite compreender como o funcionamento do sistema cognitivo 

interfere no social e como o social interfere na elaboração cognitiva. Desse modo, 

entendendo a interdependência que há entre a sociedade e o conhecimento de 

mundo de cada pessoa, a representação social pode ser vista como o processo de 

assimilação da realidade pelo sujeito, fruto da integração de seus valores, das suas 

experiências, das informações que circulam no seu meio sobre um objeto social, 

bem como das relações que ele estabelece com os outros homens do seu meio.      

Nesse sentido, é interessante lembrar que uma representação social é 

sempre de alguém, ou seja, de um sujeito, sobre alguma coisa, isto é sobre um 

objeto. Por isso, não é possível imaginar a representação de algo desvinculada de 

uma população ou de um grupo social específico, que mantenha tal representação 

(CORDEIRO; DONADUZZI; SCHLINDWEIN, 2008). 

A organização e análise das informações apreendidas na trajetória 

metodológica deste estudo, a qual será apresentada na sequência, está 

fundamentada na Teoria das Representações Sociais. Pois, é a partir de tal teoria 

que, no presente estudo, torna-se possível compreender como acadêmicos de 

Enfermagem e de Fonoaudiologia constroem e ancoram as representações sociais 

sobre o processo de envelhecimento e sobre o cuidado voltado ao idoso. 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

             A trajetória metodológica neste estudo compreende: o tipo, cenários e 

sujeitos do estudo; a coleta e o registro, os aspectos éticos observados, bem como o 

retrato da trajetória metodológica do estudo. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo de abordagem qualitativa, ancorado na Teoria das Representações 

Sociais. 

  

4.2 CENÁRIOS DO ESTUDO  

 

O estudo foi realizado em quatro Universidades do Estado do Paraná, sendo 

duas privadas e duas públicas. As Instituições de ensino foram nominadas como A 

(Universidade Federal do Paraná - UPPR), B (Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná), C (Universidade Tuiuti do Paraná - UTP) e D (Universidade Estadual do 

Centro-Oeste - UNICENTRO), caracterizando assim as respectivas Instituições. 

Cabe destacar que a escolha das referidas Universidades obedeceu aos seguintes 

critérios: ter mais de dez anos de atuação nos cursos de Enfermagem e/ou 

Fonoaudiologia e possuir alunos no oitavo período que já estiveram em campo de 

estágio prestando cuidado ao idoso.  

 

4.2.1 Instituição de Ensino A – Curso de Enfermagem 

 

Criação/Objetivo/finalidade 

 

  A criação do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) foi autorizada pelo Conselho Universitário no dia 27 de maio de 1974. 

O curso tem como finalidade a formação de enfermeiros preparados para o 

desenvolvimento de uma prática profissional competente, criativa, responsável, 

reflexiva e integrada à equipe de saúde. Considerando que o enfermeiro exerce uma 

profissão a serviço da sociedade, a formação deste profissional visa prioritariamente 

melhorar o nível de saúde da população, atuando na manutenção ou na restauração 
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da mesma. Procura despertar o pensamento crítico e reflexivo sobre os fatores que 

interferem no binômio saúde/doença, bem como desenvolver uma atitude 

responsável frente às decisões que se referem à assistência de enfermagem 

(NASCIMENTO, 2007).  

 

Projeto Político Pedagógico 

 

O Projeto Político Pedagógico da Instituição A, visa à integração entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão, desenvolvida no cotidiano da graduação, cuja pretensão é que 

as atividades acadêmicas não se restrinjam somente ao âmbito universitário, mas 

que permitam novas possibilidades de conhecimento e intervenção. A iniciativa de 

construção do Projeto Político Pedagógico reafirma o compromisso do curso para 

formar enfermeiros generalistas, com competência para cuidar dos seres humanos. 

Os enfermeiros graduados nesta IES devem ser capazes de reconhecer, refletir e 

intervir sobre determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, mediante 

ações de cuidar, onde se articulam o ensino, a pesquisa e a extensão 

(NASCIMENTO, 2007). 

 

Currículo 

 

A integralização do Currículo Pleno do Curso de Enfermagem compreende 

disciplinas subdivididas nos seguintes blocos: Bases Biológicas, Sociais, Humanas e 

Exatas  da Enfermagem, Cuidados de Enfermagem na trajetória de vida e no 

resgate da cidadania, Disciplinas Pedagógicas, Seminário Integrado e Atividades 

formativas complementares (UFPR, 2008).  

O Currículo Pleno do Curso de Enfermagem inclui um mínimo de 4050 (quatro 

mil e cinquenta) horas de atividades escolares para a modalidade Enfermagem e 

4805 (quatro mil oitocentos e cinco) horas para a modalidade de Bacharelado e 

Licenciatura. Os estágios curriculares supervisionados de caráter obrigatório, para o 

Bacharelado, devem somar uma carga horária mínima de 810 (oitocentos e dez) 

horas, a serem desenvolvidos em 02 (dois) períodos letivos, em Serviços de Saúde. 

E, para Licenciatura, devem somar uma carga horária mínima de 405 (quatrocentos 

e cinco) horas, a serem desenvolvidos durante o curso (UFPR, 2008). Além disso, o 

aluno deverá cumprir 180 (cento e oitenta) horas em atividades formativas 
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complementares para a modalidade Bacharelado em Enfermagem e 200 (duzentas) 

horas para a modalidade Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem,  cumpridas 

pelo menos em três categorias diferentes previstas na Resolução 70/04 CEPE 

(UFPR, 2004). 

 

4.2.2 Instituição de Ensino B – Curso de Enfermagem 

 

Criação/Objetivo/finalidade 

 

A Escola de Enfermagem "Madre Léonie", atualmente Curso de Enfermagem 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), foi o primeiro curso de 

enfermagem do Paraná, fundado em 25 de maio de 1953. Tem como finalidade o 

desenvolvimento das aptidões, competências e habilidades do aluno para a atuação 

nos diferentes cenários da prática profissional. O profissional prepara-se para 

oferecer assistência à saúde individual ou de grupos, em todas as fases evolutivas 

do ser humano (PUC/PR, 2014). 

 

Projeto Político Pedagógico 

 

O Curso de Enfermagem, da PUC-PR, desde 2001, organiza o  seu projeto 

pedagógico com base na Resolução CNE/CES nº3, adequando o currículo para 

atender as diretrizes nacionais para a formação do Enfermeiro contemplando: os 

determinantes  epidemiológicos socioambientais da população no contexto local, 

regional e nacional; o ensino, a  pesquisa, a  extensão e a prática profissional 

enquanto Processo de Trabalho de Enfermagem e Saúde. Além disso, tal projeto 

pedagógico pauta-se nas diretrizes internas da Instituição para formação de 

profissional comprometido com a cidadania (PUC/PR, 2014).  

 

Currículo 

 

 O currículo perfaz 4.554 horas distribuídas em oito períodos letivos, sendo 

que, 872 horas correspondem a estágios supervisionados. O currículo privilegia no 

quinto período uma disciplina de 90 horas denominada “Assistência de Enfermagem 

ao Idoso” (PUC/PR, 2014).  
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4.2.3 Instituição de Ensino C  

 

Nesta Instituição de Ensino Superior de caráter privado, foram realizadas 

entrevistas com os acadêmicos do curso de Enfermagem e de Fonoaudiologia. 

 

Instituição de Ensino C - Curso de Enfermagem 

 

Criação/Objetivo/finalidade 

 

 A Universidade Tuiuti do Paraná em conformidade com seus pressupostos 

filosóficos e educacionais, atendendo às necessidades sociais vigentes, ofertou em 

julho de 1997 a primeira turma do Curso de Graduação em Enfermagem . 

A finalidade do curso é a formação de profissionais da saúde generalistas, 

com habilidades de realizar reflexão crítica e conhecedor da realidade sociocultural 

brasileira, qualificado científica e tecnicamente para ações individuais e coletivas no 

contexto da atenção primária, secundária e terciária. Tal profissional deve ser capaz 

de compreender a enfermagem enquanto prática social humanista, contribuindo para 

maior resolutividade e eficácia do cuidado em enfermagem (UTP, 2014).  

 

Projeto Político Pedagógico 

 

A proposta pedagógica do Curso de Graduação em Enfermagem está 

orientada para defesa de um projeto ético-político de consolidação do Sistema Único 

de Saúde/ SUS, enquanto política de saúde brasileira sustentada nos princípios do 

direito à saúde e à vida, como direito humano e, finalmente, nos direitos expressos 

na Constituição Federal Brasileira de 1988. Os princípios e diretrizes do SUS 

estarão norteando permanentemente a formação dos alunos do Curso de 

Graduação em Enfermagem da UTP. 

 O corpo docente do Curso de Graduação Enfermagem da UTP se caracteriza 

pelo compromisso de formador de novas gerações de enfermeiros por meio de uma 

metodologia inovadora e baseada em princípios humanistas. Assumem uma postura 

crítico-reflexivo diante do seu próprio processo de formação acadêmica e do 
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processo de ensino e realizam um trabalho colaborativo para a construção e 

avaliação da proposta pedagógica do curso (UTP, 2014).  

 

Currículo 

 

O Curso de Enfermagem compreende oito períodos semestrais e, um total de 

4004 horas. As disciplinas são divididas em gerais e específicas da enfermagem. A 

carga horária teórica perfaz 1998 horas, equivalente a 50% da carga total do curso. 

Já, as práticas contemplam 846 horas (21%), os estágios 800 (20%), as atividades 

acadêmicas complementares e Trabalho de Conclusão de Curso 180 horas (4,5%) 

para cada uma delas (UTP, 2014). 

O currículo não privilegia uma disciplina específica de gerontologia, e sim 

vinculada à saúde do adulto e idoso no quinto período, ao ofertar “Prática de 

Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso” com carga horária de 144 horas (UTP, 

2014). 

 

Instituição de Ensino C - Curso de Fonoaudiologia  

 

Criação/Objetivo/finalidade 

 

O Curso de Graduação em Fonoaudiologia teve seu início no primeiro 

semestre de 1981. Seu reconhecimento se deu em 1986, pela Portaria nº 328 de 07 

de maio de 1986, conforme Diário Oficial da União, nº 85, de 08 de maio de 1986. 

Tem como objetivo formar fonoaudiólogos generalistas capazes de atuar nos 

campos preventivo, clínico/terapêutico e institucional, implementando respostas 

teórico-metodológicas às diferentes e complexas demandas envolvidas com 

processos relativos à comunicação humana (UTP, 2014).  

 

Projeto Político Pedagógico 

Em conformidade com os pressupostos filosóficos da Universidade Tuiuti do 

Paraná, o Curso de Fonoaudiologia tem a missão de propiciar a formação de um 

profissional que, envolvido com a promoção humana e sustentado por um 

posicionamento crítico-reflexivo, seja capaz de atuar nos campos pertinentes à 

Fonoaudiologia, atendendo às necessidades sociais vigentes, bem como 
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instrumentalizá-lo na construção da integralidade na atenção e na gestão em saúde 

e educação (UTP, 2014). 

A formação do fonoaudiólogo está pautada numa concepção de sujeito sócio-

historicamente constituído e da comunicação como elemento fundamental para a 

inserção social e para o exercício pleno da cidadania (UTP, 2014). 

 

Currículo 

 

O currículo oferece disciplinas que permitem ao discente adquirir 

conhecimentos teórico-metodológicos que envolvam, além do saber fonoaudiológico, 

outras áreas, tais como: Sociologia, Psicologia, Educação e Saúde Coletiva. 

Apesar de ser generalista, o currículo do Curso de Fonoaudiologia contempla 

o tema idoso nas seguintes disciplinas: Ciclos de Vida - o idoso enquanto sujeito; 

Neurologia - patologias que acometem o SNC do idoso; Voz - a voz do idoso e as 

patologias vocais que podem acometer o sujeito idoso; Motricidade Orofacial - 

patologias do idoso; Disfagia - patologia; Linguagem Oral - patologias que acometem 

o idoso - AVC; Parkinson; Alzheimer, Audiologia  - Exames Eletrofisiológicos da 

audição; Métodos e Dispositivos relacionados à amplificação sonora (vulgo "prótese 

auditiva")  - patologias de audição do idoso (UTP, 2014). 

 

4.2.4 Instituição de Ensino D – Curso de Fonoaudiologia 

 

Criação/Objetivo/finalidade 

 

O Curso de Fonoaudiologia da UNICENTRO foi criado em 2002. Sua 

finalidade é a formação de fonoaudiólogos generalistas, buscando direcionar tal 

formação para a saúde coletiva.  

 

Projeto Político Pedagógico 

 

O caráter público da instituição tem implicações importantes para o perfil da 

formação de fonoaudiólogo. Desse modo, o curso tende a se comprometer com as 

atividades voltadas essencialmente à Saúde Pública. Esse compromisso contribui de 

modo fundamental para a formação de um profissional fonoaudiólogo voltado para 
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as questões da saúde coletiva, além das questões clínicas e educacionais 

(UNICENTRO, 2014).  

 

Currículo  

 

No espaço da Clínica de Fonoaudiologia acontecem os estágios de Terapia 

Fonoaudiológica e Audiologia Clínica para os 3º e 4º anos, além de projetos de 

pesquisa e extensão, envolvendo grande parte das áreas de formação do 

fonoaudiólogo. Em ambiente externo, são desenvolvidos estágios e projetos nas  

Escolas da cidade de Irati, no Hospital Santa Casa de Irati, na APAE e nas 

Unidades Básicas de Saúde (UNICENTRO, 2014).  

 

4.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

            

Os sujeitos do estudo foram vinte e cinco acadêmicos de enfermagem e 

fonoaudiologia pertencentes a duas universidades públicas e duas privadas, 

situadas na capital e interior do Estado do Paraná. Destes, quinze pertenciam ao 

curso de Enfermagem e dez ao de Fonoaudiologia. O critério de inclusão dos alunos 

foi o de estarem devidamente matriculados no 8° período do curso de Enfermagem e 

Fonoaudiologia, cursos estes, com funcionamento há mais dez anos. 

 

4.4 ENTRADA NO CAMPO 

 

Para a socialização da proposta do estudo, a pesquisadora conversou 

inicialmente com as coordenadoras dos cursos de enfermagem e fonoaudiologia das 

respectivas universidades, com a finalidade de apresentar os objetivos e a trajetória 

do estudo a ser desenvolvido, envolvendo o grupo de alunos. Após este primeiro 

contato, a pesquisadora foi autorizada a conversar com as professoras do oitavo 

período para relatar a proposta e, em conjunto, delinear o cronograma para a 

aplicação das entrevistas. 

A inserção inicial no campo de estudo ocorreu acompanhada da professora 

da disciplina que compunha o oitavo período. Era essa professora que apresentava 

a pesquisadora responsável pelo estudo aos alunos. Nas incursões seguintes, a 

investigadora percorreu a sós o campo de pesquisa, reunindo informações e 
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conversando individualmente com os alunos, que atenderam aos critérios de 

participação da pesquisa. Realizou pessoalmente o convite a cada um deles, 

sondando interesses e disponibilidade para participar da entrevista. 

 

4.5 COLETA E REGISTRO DAS INFORMAÇÕES 

 

A obtenção das informações ocorreu mediante a realização de entrevista 

semiestruturada gravada, cujo instrumento (Anexo 1) contemplou dados de 

identificação dos informantes e questões abertas para que eles discorressem, 

individualmente, a respeito de como percebem o processo de envelhecimento e a 

própria formação para o cuidado ao idoso A coleta das informações aconteceu no 

período de15 de junho de 2012 a 15 de janeiro de 2013. 

No entender de Lefèvre e Lefèvre (2003, 2005, 2012), a matéria-prima das 

pesquisas qualitativas é o discurso dos sujeitos entrevistados. Logo, o pesquisador 

deve empenhar-se para elaborar perguntas que auxiliem a sua produção. O discurso 

é a expressão verbalizada, por meio da qual o entrevistado expressa pensamentos, 

sentimentos e aspirações. A entrevista individual é vista como a forma mais 

adequada de se obter depoimentos, para posteriormente serem agregados e 

conformar o pensamento de uma coletividade. 

Além disso, Lefèvre e Lefèvre (2005) afirmam que as questões devem ser 

abertas, pois desse modo os entrevistados têm a oportunidade de expressarem 

livremente e detalhadamente suas opiniões sobre o tema pesquisado, permitindo 

com isso a revelação dos conteúdos e os argumentos associados a essas opiniões.   

Inicialmente, realizou-se uma entrevista piloto com o objetivo de validar o 

instrumento e efetuar alterações, o que foi necessário e de grande importância, haja 

vista, que as perguntas formuladas deveriam ser pertinentes e suficientes para o 

desenvolvimento do trabalho. 

As entrevistas foram realizadas nas universidades, obedecendo ao 

cronograma estabelecido juntamente com as professoras responsáveis pelo 8º 

período. Em cada um dos cenários da investigação, foi reservada uma sala de aula 

adequada que permitiu a realização das entrevistas num ambiente de privacidade, 

envolvendo apenas o pesquisador e o pesquisado. 

Precedendo os questionamentos, eram apresentados os objetivos e as etapas 

do trabalho, a seguir os aspectos éticos a serem observados no transcorrer do 
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estudo; e por fim os participantes assinavam o termo de consentimento livre e 

esclarecido. As entrevistas foram gravadas e tiveram uma duração média de 30 

minutos. Foram realizadas entrevistas até o momento em que elas forneceram 

informações suficientes para atingir o o objetivo proposto na pesquisa, perfazendo 

25 entrevistas. 

Os dados provenientes das entrevistas foram transcritos na íntegra e 

analisados, conforme o método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) proposto por 

Lefévre e Lefévre (2003). O referencial metodológico utilizado neste estudo, o 

Discurso do Sujeito Coletivo (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005), foi eleito por estar 

fundamentado na Teoria das Representações Sociais (TRS), no que tange a 

questão do individual e coletivo. Segundo a TRS, “um mesmo sujeito individual de 

um depoimento, poderia atualizar as demais histórias, conteúdos e argumentos de 

sujeitos que compartilham a mesma opinião” (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2012, p. 24). 

Desse modo, cada sujeito entrevistado no estudo selecionado, com base em 

critérios de representatividade social, coopera com sua parte de fragmento de 

pensamento para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo (LEFÈVRE; 

LEFÈVRE, 2004). O DSC se preocupa em obter uma "descrição ou representação 

discursiva do imaginário social, um recorte cujo compromisso maior é com sua 

própria clareza, coerência semântica e didatismo" (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2001).  

No DSC, os depoimentos são descritos na primeira pessoa do singular, com o 

objetivo de causar no interlocutor o efeito de uma opinião coletiva expressando-se 

diretamente, como fato empírico pela voz de um único sujeito de discurso.  

A proposta consiste, essencialmente, em analisar as informações verbais 

coletadas, retirando-se as ideias centrais e/ou ancoragens e suas correspondentes 

expressões-chave; com a aglutinação das expressões-chave das ideias centrais 

e/ou ancoragens semelhantes, são compostas uma ou várias sínteses de discursos 

organizadas na primeira pessoa do singular (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2003). 

 

Figuras metodológicas do Discurso do Sujeito Coletivo 

 

Para o desenvolvimento da proposta de construção do DSC, Lefèvre e 

Lefèvre (2003) estabeleceram quatro figuras metodológicas: 

- Expressões-chave (ECH) 
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São pedaços, trechos ou transcrições literais dos textos produzidos pelos 

sujeitos da pesquisa, que precisam ser sublinhados, e que revelam a essência do 

depoimento, constituindo matéria-prima para a construção dos Discursos do Sujeito 

Coletivo.  

Os autores afirmam que as ECH são o fundamento do DSC, sendo este 

dependente da qualidade daquelas para sua efetiva construção. É preciso ter 

cuidado para destacar as ECH no sentido de encontrar o meio termo entre a seleção 

de quase tudo e a seleção de quase nada. Um DSC de maior qualidade apresenta-

se quando é possível "depurar o discurso de tudo que é irrelevante, inessencial, 

secundário" (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2001).  

- Ideias centrais (IC) 

São termos ou expressões linguísticas que descrevem, de forma sintetizada e 

precisa, cada um dos discursos analisados e cada conjunto homogêneo de 

expressões-chave. A IC depende da "afirmação que permite traduzir o essencial do 

conteúdo" (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA,  2000). Ao contrário das ECH, as IC 

são abstratas, conceituais, sintéticas, dependentes do trabalho do pesquisador que 

vai transformar os enunciados produzidos pelos participantes do estudo em um 

DSC.  

- Ancoragem (A) 

Algumas expressões-chave remetem não a uma ideia central correspondente, 

mas a uma figura metodológica que, sob a inspiração da teoria da representação 

social, denomina-se ancoragem. 

Ancoragem pode ser conceituada como "a expressão de uma dada teoria, 

ideologia, crença religiosa que o autor professa e que está embutida no seu discurso 

como se fosse uma afirmação qualquer" (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2000). 

Um discurso é apontado como ancorado quando encontra um alicerce em 

pressupostos, teorias, conceitos e hipóteses, previamente estipulados pela 

comunidade em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos. 

- Discurso do Sujeito coletivo (DSC) 

É um discurso-síntese redigido na primeira pessoa do singular e composto 

pelas expressões-chave que têm a mesma ideia central e/ou ancoragem. Lefèvre e 

Lefèvre (2003, p.16) afirmam que: “o sujeito coletivo se expressa, através de um 

discurso emitido no que se poderia chamar de primeira pessoa (coletiva) do 

singular”. Trata-se de um "eu" sintático que, ao mesmo tempo em que sinaliza a 
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presença de um sujeito individual do discurso, expressa uma referência coletiva na 

medida em que este "eu" fala pela ou em nome de uma coletividade. 

Este discurso permite trazer à luz o sujeito coletivo. Na construção do 

Discurso do Sujeito Coletivo, os autores recomendam que, para a organização dos 

dados coletados, o pesquisador siga rigorosamente os seguintes passos: 

a) Analisar cada questão de pesquisa isoladamente. 

b) Identificar e destacar em cada uma das respostas individuais, as 

expressões-chave das ideias centrais. 

c) Identificar as ideias centrais a partir das expressões-chave. 

d) Agrupar as ideias centrais de mesmo sentido ou de sentido equivalente, ou 

de sentido complementar. 

e) Criar uma ideia central que expresse todas as ideias do mesmo sentido. 

f) Construir o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

O discurso final ou discurso-síntese é construído com material dos discursos 

individuais semelhantes ou complementares emitido na primeira pessoa do singular, 

representando um “eu” coletivo que quebra com a “lógica quantitativo-classificatória”, 

a qual altera a produção discursiva do pensamento coletivo (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2005, p. 19). 

 

A figura 1 apresenta a trajetória da construção do Discurso do Sujeito Coletivo 

– DSC. 

 

FIGURA 1 – TRAJETÓRIA DA CONSTRUÇÃO DO 
TISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

 

 FONTE: Adaptado de WILLIG, 2004.  
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4.6 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

Em relação aos aspectos éticos, primeiramente verificou-se a viabilidade para 

a realização da pesquisa junto às instituições de ensino. Posteriormente, o projeto 

de pesquisa foi submetido à análise do Comitê de Ética do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná, que recebeu parecer favorável, conforme 

documento nº 04130612.2.0000.0096, em 06 de agosto de 2012. 

      Nesta investigação, foram respeitados os preceitos éticos de participação 

voluntária, esclarecida e consentida, que rege pesquisas em seres humanos, 

resolução vigente à época da coleta de dados.  

Os informantes foram consultados e esclarecidos quanto à possível inclusão 

no estudo. Receberam informações a respeito do objetivo, procedimentos, 

benefícios, cuidados a serem tomados, e o direito de desistir a qualquer momento 

sem justificativa prévia. Todas e quaisquer informações prestadas, bem como a 

identificação do participante foram mantidas em completo anonimato, garantindo o 

sigilo das mesmas, e a fidedignidade dos dados.   

Os acadêmicos, ao manifestarem a concordância em participar da pesquisa, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE 2), 

em duas vias, sendo uma entregue aos participantes e a outra permaneceu com a 

pesquisadora.  

Para preservar a identidade dos participantes, estabeleceram-se códigos 

representados pelas letras “AE” para os acadêmicos de Enfermagem e “AF” para 

os acadêmicos de Fonoaudiologia, acrescidas de numeral arábico subscrito. Esses 

códigos também foram utilizados na organização dos discursos narrados 

individualmente pelos acadêmicos, mantendo esta ordem em todo o processo de 

organização e análise das informações apresentadas no Discurso do Sujeito 

Coletivo.  

 

4.7 RETRATO DA TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

A figura 2 apresenta a síntese da trajetória metodológica do estudo. 
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FIGURA 2 – RETRATO DA TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

FONTE: A autora, 2015. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 Este capítulo compreende os resultados e discussões do estudo. Os 

resultados foram organizados segundo o Discurso do Sujeito Coletivo – DSC e as 

discussões foram ancoradas na Teoria das Representações Sociais.  

 Dos 25 acadêmicos participantes do estudo, 24 eram do sexo feminino, todos 

cursando o 8º período do Curso de Enfermagem ou Fonoaudiologia, oito já tinham 

realizado algum Curso Técnico, um tinha concluído o Curso de Magistério e um 

deles havia concluído Graduação em Administração. A idade mínima dos 

acadêmicos foi 20 anos, a máxima  47 e, a média de idade dos sujeitos 27,8 anos. 

 A organização e análise dos discursos dos acadêmicos resultou em dois 

temas, com suas respectivas ideias centrais e ancoragens sintetizadas no quadro 1.  

 

QUADRO 1 – SÍNTESE DA ANÁLISE DO DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 
TEMA 1 - O CONHECIMENTO SOBRE O ENVELHECIMENTO NA GRADUAÇÃO 

Ideia Central A:  
O contato com o tema envelhecimento na 
graduação 

Ideia Central B:  
As abordagens teóricas sobre o envelhecimento 
no transcorrer da graduação 

Ancoragem:  
O tema envelhecimento é tratado 
superficialmente na graduação 

Ancoragem:  
O conhecimento teórico prioriza o 
envelhecimento biologicista 

TEMA 2 – A PRÁTICA DO CUIDADO AO IDOSO NA GRADUAÇÃO 

Ideia Central A: 
As vivências no estágio prático do cuidado ao 
idoso 

Ideia Central B:  
A percepção que os discentes têm do idoso na 
prática acadêmica  

Ancoragem:  
Os idosos precisam de cuidados voltados ao 
declínio físico 

Ancoragem: 
O idoso é destituído do seu poder de decisão 

Ideia Central C:  
Sentimentos negativos que envolvem o cuidado 
ao idoso 

 Ideia Central D:  
Sentimentos positivos que envolvem o cuidado 
ao idoso 

Ancoragem:  
A infantilização da velhice 

Ancoragem:  
A reciprocidade na relação cuidador e sujeito 
cuidado 

FONTE: A autora, 2015. 

 

Na sequência são apresentados e discutidos de modo integral os temas 

construídos neste estudo. 

 

TEMA 1 - O CONHECIMENTO SOBRE O ENVELHECIMENTO NA GRADUAÇÃO 

 

Ideia Central A: O contato com o tema envelhecimento na graduação 
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Ancoragem: O tema envelhecimento é tratado superficialmente nos currículos de 

graduação 

Expressões-Chaves: 

“O contato com o tema envelhecimento eu tive no 5º período, 
na disciplina de saúde do adulto e do idoso”. (AE1) 

 
“Acho que é isso, porque a geração nossa cada vez envelhece 
mais. Então quanto mais a gente aperfeiçoar e saber sobre o 
assunto, vai ser bom pra nós”. (AE6) 

 
“É bem diferente o cuidado que uma criança ou jovem 
necessita, o idoso tem seu próprio ritmo”. (AE10) 

 
“Em nenhum momento paramos para vê-lo”. (AF12) 

 
 “Tem que fazer uma especialização e buscar mais, porque foi 
bem por cima, bem básico”. (AF19) 

 
“Na questão de ter uma disciplina só para idoso a gente não 
teve”. (AF20) 
 
“O idoso é mais susceptível às doenças”. (AE22) 

 
“Eu não imaginava que fosse tão complexo a questão do 
envelhecimento”. (AE24) 

 
“Tive contato com o tema na matéria de saúde do adulto e do 
idoso. Percebi que o cuidado ao idoso é bem específico. [...] 
Ocorre uma degeneração progressiva, gerando fragilidade. Foi 
uma experiência bem nova pra gente”. (AE25) 

 

Discurso do Sujeito Coletivo: 

O contato com o tema envelhecimento, eu tive no 5º período, na disciplina de 

saúde do adulto e do idoso. Na questão de ter uma disciplina só para idoso... 

a gente não teve. Em nenhum momento paramos para vê-lo. Tenho que fazer 

uma especialização e buscar mais, porque foi bem por cima, bem básico. Foi 

uma experiência bem nova para mim. Eu não imaginava que fosse tão 

complexo a questão do envelhecimento. Acho que é isso, porque a minha 

geração cada vez envelhece mais. Então quanto mais a gente se aperfeiçoar 

e souber sobre o assunto, vai ser bom para nós. Percebi que o cuidado ao 

idoso é bem específico. O idoso é mais suscetível às doenças. É bem 
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diferente o cuidado que uma criança ou jovem necessita, o idoso tem seu 

próprio ritmo.  

 

A representação social dos acadêmicos acerca da ausência de uma disciplina 

específica sobre a saúde do idoso expressa a superficialidade com que as questões 

sobre envelhecimento são abordadas durante o processo de formação em saúde, 

para o exercício do cuidado. Essa representação está ancorada na visão de que o 

tema envelhecimento é tratado brevemente nos currículos de graduação.   

O conteúdo ministrado juntamente com a disciplina do cuidado ao adulto, bem 

como a exiguidade do tempo dispendido ao tema envelhecimento reduz, 

sobremaneira, os espaços de discussão e aprendizagem direcionados 

especificamente ao cuidado do idoso. Tais discussões ficam concentradas nas 

doenças e suas implicações e, nessa direção, não conseguem desenvolver 

conteúdos capazes de problematizar a multidimensionalidade que envolvolve o 

envelhecimento e nem a integralidade que deve vincular-se ao cuidado prestado ao 

idoso. 

A superficialidade com que o envelhecimento é tratado durante os anos de 

formação em graduações vinculadas à área da saúde e a brevidade com que o 

cuidado ao idoso é enfocado, conforme apreendido no discurso do sujeito coletivo 

dos acadêmicos de enfermagem e de fonoaudiologia, também, são abordadas por 

diferentes autores citados na revisão temática deste estudo.  

Segundo esses autores, a formação superficial dos discentes é consequência 

do tema envelhecimento não compor disciplinas específicas, nos currículos de 

graduação na área da saúde, para atender as demandas demográficas e 

epidemiológicas da população brasileira que envelhece. Essa limitação pode 

comprometer a qualidade dos cuidados voltados à saúde do idoso, no cumprimento 

da própria legislação vigente (BRASIL, 1996a; RAMOS, 2003; MONTANHOLI et al., 

2006; ALBERTI; ESPÍNDOLA; CARVALHO, 2014). 

No que diz respeito à formação de profissionais em saúde, são claramente 

necessários, avanços nesse sentido, pois, o conhecimento na área torna-se cada 

vez mais especializado e, muitas vezes, a formação pautada em conteúdos divididos 

não privilegia as necessidades concretas de saúde da população, comprometendo a 

qualidade do cuidado. Segundo a representação social dos acadêmicos, o ensino do 

cuidado ao idoso na graduação ainda é incipiente. Tanto que, para sanar essa 
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situação, evidenciam a necessidade de frequentar um curso de especialização 

nessa área.  

No Brasil, segundo Schaffer e Biasus (2012), o incentivo ao estudo do 

envelhecimento ocorre, principalmente, a partir da oferta de cursos de pós-

graduação direcionados à saúde dos idosos. Essa ação, inclusive, vem sendo 

fortalecida pela criação de universidades da terceira idade, importante lócus de 

programas para idosos, de pesquisa e de formação de recursos humanos. Embora, 

ainda predominem, nesses ambientes, ações pedagógicas não especializadas. Os 

autores referem ainda que, nessas universidades, os estudantes percebem o 

envelhecimento, não como uma entidade descrita pela ciência, mas, sobretudo, 

como um processo que vai resultar na velhice, a qual está vinculada à experiência 

que cada idoso adquire com o passar do tempo. 

Contudo, há que se considerar que o incentivo ao estudo sobre o 

envelhecimento e o cuidado ao idoso não pode permanecer restrito a programas de 

pós-graduação ou à universidade da terceira idade.  Para que ocorra transformação 

no estado atual da formação para o cuidado ao idoso, são necessárias reflexões, 

debates e a divulgação sobre a “obrigatoriedade da implementação de conteúdos” 

acerca do processo de envelhecimento nos currículos de graduação, bem como 

sobre a magnitude desse processo para a “construção de uma sociedade mais 

consciente e com menos preconceito em relação à velhice” (GOMES; DOLL, 2008, 

p.100).  

Ressalta-se que a formação, nas graduações na área da saúde, para o 

cuidado ao idoso está prevista tanto no Estatuto do Idoso - EI (Brasil, 2003), como 

na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - PNSPI (Brasil, 2006). Todavia, 

parece que tal prerrogativa vem sendo desconsiderada pela maioria das Instituições 

de Ensino Superior. A PNSPI explicita claramente a necessidade de incluir, nos 

currículos, disciplinas sobre o processo de envelhecimento, a desmistificação da 

velhice, bem como a divulgação de medidas voltadas à promoção da saúde do 

idoso. Mas, pelo que foi possível acompanhar no DSC dos acadêmicos que 

compõem o presente estudo, tal temática não está conseguindo contemplar a 

multidimensionalidade que envolve o cuidado do sujeito idoso, tampouco a 

desmistificação da velhice, os determinantes sociais da saúde e a promoção da 

saúde da pessoa idosa. 



 

89 
 

Para Motta e Aguiar (2007), a inserção de disciplinas exclusivas sobre o 

envelhecimento, na graduação, pode constituir-se como forte recurso 

desencadeador da integração do currículo, podendo contribuir para o 

desenvolvimento de atitudes e habilidades favoráveis para atenção em saúde de 

qualidade ao idoso. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem  

e em Fonoaudiologia, na descrição do quesito “Atenção à Saúde”, são similares. 

Pois, em ambas é enfatizado que a formação precisa voltar-se para o 

desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Dessa forma, tais Diretrizes buscam 

assegurar que a fomação de enfermeiros e fonoaudiólogos brasileiros seja capaz de 

garantir a realização de uma prática integrada e continua com as demais instâncias 

do sistema de saúde. Ambas propõem uma formação a partir da qual a atenção à 

saúde consiga privilegiar todos os segmentos da população brasileira, incluindo 

obviamente a população que mais cresce no país, que é exatamente a de idosos. 

(BRASIL, 2001; 2002). 

Portanto, é relevante organizar e aprofundar, nos currículos de graduação da 

área da saúde, conteúdos relacionados à saúde dos idosos em disciplinas 

específicas, extrapolando a tradicional “pulverização dos mesmos ao longo da 

formação, bem como criar e manter nos cursos, espaços de interlocução entre as 

distintas disciplinas” (ALMEIDA; FERREIRA; BATISTA, 2011, p. 290).  

Motta e Aguiar (2007), Gomes  e  Doll  (2008)  chamam a atenção para a  

necessidade de se compreender a heterogeneidade do processo de envelhecimento 

e a diversidade de experiências dos que o vivem. Os autores afirmam que a inter-

relação da história individual do sujeito que envelhece com a história do seu 

contexto social propicia modos de pensar, sentir e agir, que permitem ou não a 

criação de condições para o entendimento e atendimento das necessidades de 

saúde próprias desta faixa etária. 

Entretanto, ações voltadas à inclusão de conteúdos acerca do processo de 

envelhecimento, nos currículos envolvidos na formação dos profissionais de saúde, 

permanecem, ainda, muito tímidas. A presença de disciplinas específicas para a 

saúde do idoso permanece restrita e presa aos estreitos limites dos cursos de pós-

graduação. E, quando inclusas nas graduações, estão atreladas em disciplinas afins, 

sem que seja possível um necessário aprofundamento em torno da temática em tela. 
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Entende-se que, para o desenvolvimento de uma atenção abrangente e voltada  à 

saúde dos idosos, é preciso que os estudantes egressos da área da saúde, quando 

inseridos no mercado de trabalho, tenham em mente a complexidade do tema e 

busquem aperfeiçoamento permanente.  

 

Ideia Central B: As abordagens teóricas sobre o envelhecimento no decorrer da 

graduação 

Ancoragem: O conhecimento teórico prioriza o envelhecimento biologicista 

Expressões-Chaves: 

 

“Uma disciplina bem rápida. [...] Tive a fisiologia do idoso, 
processo de cicatrização, que a visão vai diminuindo, a audição 
também, diminui a absorção de nutrientes”. (AE3) 

 
 “No conteúdo tive doenças pulmonares e doenças que 
acometem os idosos”. (AE5) 

 
 “A gente trabalhou algumas doenças: diabetes, hipertensão, 
fases do envelhecimento, as necessidades dos idosos”. (AE6) 
 
“O conhecimento das doenças permite melhorar o processo de 
trabalho”. (AE9) 
 
“[...] linguagem do idoso, quando sofre um AVC”. (AF11) 

 
“Aprendi sobre as limitações sensoriais. Eu tive sobre a doença 
de Parkinson”. (AF12) 

 
“Neurologia, linguagem oral, e Alzheimer. Eu comecei a 
conhecer disfagia no idoso um problema sério que a gente não 
tinha conhecimento”. (AF15) 

 
 “Estudei a questão do envelhecimento, a fisiologia, as 
particularidades do idoso, urgência e emergência utilização de 
protocolo”. (AE22) 

 
“Foi abordado todo o processo fisiopatológico do 
envelhecimento”. (AE23) 
 

Discurso do Sujeito Coletivo: 

O Curso disponibilizou uma disciplina bem rápida, que abordou o processo 

fisiopatológico do envelhecimento. No conteúdo eu tive doenças pulmonares 
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e doenças que acometem os idosos. Também aprendi sobre as doenças: de 

Parkinson, Alzheimer, AVC, diabetes, hipertensão. Na fisiologia, estudei a 

respeito do processo de cicatrização, também que a visão e a audição 

diminuem, bem como, a absorção de nutrientes. Eu comecei a conhecer 

disfagia no idoso, um problema sério que eu não tinha conhecimento. 

Também aprendi a respeito das limitações sensoriais, especificamente na 

linguagem oral do idoso. Penso que o conhecimento das doenças permite 

melhorar o processo de trabalho. 

 

As percepções dos acadêmicos concernentes às abordagens teóricas sobre o 

envelhecimento, no decorrer da graduação, estão claramente fundamentadas em 

um enfoque biologicista. Para eles, a compreensão representacional do 

envelhecimento revela um processo que provoca apenas modificações biológicas no 

organismo. O discurso coletivo dos discentes é ancorado na descrição de várias 

doenças que podem acometer os idosos e suas consequências.  

O imaginário representacional dos acadêmicos mostra uma visão de 

envelhecimento associado a patologias e incapacidades e isso é bastante 

preocupante. Pois, fortalece a imagem negativa e preconceituosa da velhice como 

etapa da vida que está associada, de forma simplista, a perdas e a decadência. De 

qualquer forma, a partir da análise do discurso coletivo produzido pelos participantes 

deste estudo, é possível afirmar que ensino e a prática voltados ao cuidado do 

idosos, pautam-se em modelo biologicista de cuidado. 

Conforme a revisão temática desta pesquisa, a concepção de saúde e doença 

no passado, como na contemporaneidade, é sustentada em uma visão que ressalta 

processo de adoecimento e cura. Ou seja, o entendimento de saúde permanece 

calcada em uma perspectiva essencialmente positivista, que projeta um ideal de 

corpo, livre de enfermidades. E a formação para o cuidado também segue o mesmo 

modelo hegemônico, com abordagem biologicista, medicalizante e procedimento-

centrada, no qual são desconsideradas as singularidades e especificidades dos 

sujeitos cuidados (COELHO; FONSECA 2005; SILVA, 2006; CHESANI, 2013; 

OLIVEIRA et al., 2013). 

Cutolo (2006, p. 16) corrobora e aprofunda essas considerações acerca do 

modelo biomédico, ao afirmar que este tem se caracterizado pela justificação 

“unicausal da doença, pelo biologicismo, fragmentação, mecanicismo, 
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nosocentrismo, recuperação e reabilitação, tecnicismo e especialização”. A 

simplicidade da “unicausalidade” reside em trabalhar apenas a relação causa-efeito 

imediata. O autor assevera, ainda, que este modelo resulta da fragmentação do ser 

humano, decorrente da primazia do biologicismo e do mecanicismo cartesiano, que 

entende as pessoas enquanto corpo orgânico animal e o analisa em partes, para 

melhor compreendê-lo. Dessa forma, o conhecimento tornou-se verticalizado, 

propiciando diagnósticos e tratamentos terapêuticos centrados nas doenças e não 

nos sujeitos.   

As ações de recuperação e reabilitação da doença são priorizadas em 

detrimento das ações da promoção e proteção à saúde. O modelo médico visa 

somente à doença e sua cura, o diagnóstico individual e o tratamento, o processo 

fisiopatológico estão em primeiro plano. No nível biológico, o envelhecimento é 

associado ao acúmulo de uma grande variedade de danos moleculares e celulares. 

Com o tempo, esse dano leva a uma perda gradual nas reservas fisiológicas, 

a um aumento do risco de contrair diversas doenças e a um declínio geral na 

capacidade intrínseca do indivíduo. Em última instância, resulta no falecimento. 

Porém, essas mudanças não são lineares ou consistentes e são apenas vagamente 

associadas à idade de uma pessoa a partir de critérios puramente cronológicos 

(WHO, 2015). 

Nesse sentido, convém destacar que é preciso que os currículos tenham 

espaço para que os acadêmicos discutam as limitações do modelo biomédico. Pois, 

tais limitações são incontestáveis diante das mazelas sociais presentes no contexto 

brasileiro. O modelo biomédico mostra-se incapaz de intervir com a 

“responsabilidade social que a área da saúde demanda, tampouco é capaz, no plano 

coletivo, de ser modificador de indicadores sociais” (CUTOLO, 2006, p. 16). 

A imprescindibilidade de modificação da concepção de saúde, atrelada à 

ausência de doença, há muito tempo mostra-se fonte de preocupação mundial e 

local. Pode-se considerar como marco dessa preocupação a I Conferência de 

Cuidados Primários, na qual foi determinado que a saúde fosse vista de forma mais 

abrangente “completo bem-estar físico, mental e social”, e, passando a constituir-se 

como meta social e um direito humano fundamental (WHO, 1978, p.1). 

No Brasil, as mudanças, mais especificamente na saúde do idoso, vêm 

ocorrendo com a criação de Políticas e Programas, como a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI (Brasil, 2006a) ao ponderar como relevante a 
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condição de autonomia e independência da pessoa idosa, mais do que pela 

presença ou ausência de doença orgânica. 

Na perspectiva biomédica, os indivíduos não são considerados em sua 

multidimensionalidade, abreviando o espaço do cuidado. De acordo com Coelho e 

Fonseca (2005, p. 214), a ampliação dessa concepção demanda a compreensão, 

por parte daqueles que praticam o saber-fazer em saúde, de que a responsabilidade 

de cuidar do outro depende da valorização das singularidades e especificidades na 

relação com o todo. “A prática do cuidado orientada por uma ética em que o cuidar 

se efetive na interação entre as dimensões constitutivas de sujeitos coletivos, 

fortalecendo as relações objetivas e subjetivas no processo da existência humana”.  

Entende-se, portanto, que para uma formação abrangente, e consequente 

execução do planejamento do cuidado ao idoso, faz-se necessária uma ampliação 

da perspectiva biologista e curativista do cuidado, para além da representação social 

do envelhecimento relacionado à doença e incapacidade. É preciso que tal formação  

incorpore estudos teóricos e práticas de estágios calcados na promoção da saúde, 

vinculada à manutenção das funções física e cognitiva e embasada na participação 

do sujeito idoso em atividades sociais e produtivas. 

De acordo com Mendes, Soares e Massi (2015), os idosos apresentam 

demandas múltiplas, com repercussão em seu bem-estar físico e emocional. O 

cuidado ao idoso possui suas especificidades, portanto, os profissionais que se 

dispõem a cuidar das pessoas na velhice precisam de um aporte próprio de 

conhecimentos, durante sua formação.  Segundo Roselló (2009, p. 130), o processo 

de cuidar de uma pessoa só pode ser ótimo se for singular, porque cada pessoa 

humana é um ser único e irrepetível. A necessidade dos cuidados é peculiar no ser 

humano, tanto na sua dimensão corporal, como na afetiva, social e espiritual. 

A saúde do idoso, ancorada em uma conceituação abrangente de saúde, 

precisa compreender os determinantes sociais presentes no envelhecimento ativo, 

compostos por uma somatória de condições como alimentação, habitação, 

educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse de terra, alé do acesso a serviços de saúde (BRASIL, 2005). 

Segundo Cutolo (2006), essa conceituação ampliada de saúde excede os limites do 

modelo biologicista que concebe a saúde como oposto da doença, e esta como 

antagonista de saúde. A complexidade dessa conceituação ampliada demanda uma 
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nova postura perante os enfrentamentos na área da saúde, apropriando-se de 

práticas que superem a dicotomia curativo-preventiva. 

Ressalta-se que para promover o aprimoramento da qualidade do ensino de 

graduação, nos cursos da saúde, importa tornar claro aos diferentes atores 

interessados na mudança, os referenciais de cuidado integral aos idosos, que 

devem ser captados nos processos de formação. A fim de subsidiar não apenas a 

adequação e implementação de um currículo pertinente com as demandas 

demográficas e epidemiológicas da população, mas para sustentar as decisões que 

orientam o trabalho pedagógico. E com isso realizar as rupturas necessárias, diante 

do novo paradigma da formação em saúde.  

 

TEMA 2 - A PRÁTICA DO CUIDADO AO IDOSO NA GRADUAÇÃO 

 

Ideia Central A: As vivências no estágio prático do cuidado ao idoso 

Ancoragem: Os idosos precisam de cuidados voltados ao declínio físico 

Expressões-Chaves: 

 

“[…] o cuidado ao idoso é mais específico”. (AE4) 
 
“Fiz […] curativos especiais”. (AE5) 
 
“A gente tratou de algumas feridas de idosos”. (AE6) 
 
“Cuidei de um idoso com tração, na ortopedia, ele tinha fratura 
de fêmur, sofreu queda no banheiro de sua casa. […] 
Ansiedade em ir para casa, você fala que ali é mais lento, até 
pelo processo de envelhecer a cicatrização acontece de forma 
mais lenta, a recuperação óssea, eles ficam bastante 
ansiosos”. (AE7) 
 
 “Eu atendi uma paciente idosa, ela tinha um problema na 
articulação da mandíbula, a prótese dentária, ela não 
conseguia comunicar-se direito em função disso”. (AF11) 
 
“Você dá uma atenção na questão de falar mais alto, na 
questão de tomar cuidado quando eles estão na cadeira, que 
tem degrau”. (AF12) 
 
“Os idosos que recebiam o aparelho a gente dava orientações 
sobre limpeza, manutenção, troca de pilhas”. (AF13) 
 
“[…] Realizei avaliação da deglutição”. (AF15) 
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“A maioria deles tem um AVC, não estão conseguindo deglutir, 
estão fazendo avaliação da deglutição. […] os pacientes idosos 
procuram a gente para fazer exame de audição e procurar uma 
reabilitação auditiva”. (AF16) 
 
“Eu realizei avaliação da disfagia”. (AF17) 

 

Discurso do Sujeito Coletivo: 

Penso que é preciso dar atenção na questão de falar mais alto, e tomar 

cuidado quando eles estão na cadeira, que tem degrau. Cuidei de um idoso 

com tração na ortopedia, fiz o curativo, ele tinha fratura de fêmur, sofreu 

queda no banheiro de sua casa. Explico ao idoso que a cicatrização e a 

recuperação óssea acontecem de forma mais lenta, pelo próprio processo de 

envelhecer. Diante desse fato mostram ansiedade de ir para casa. Também 

realizei avaliação da deglutição, pois a maioria dos idosos têm AVC, e não 

consegue deglutir. Orientei mudanças de hábitos de alimentação, mudanças 

de hábitos na própria casa. Os idosos que apresentavam déficit auditivo 

recebiam o aparelho e eu dava orientações sobre limpeza, manutenção, troca 

de pilhas. Atendi uma paciente idosa, que tinha um problema na articulação 

da mandíbula, a prótese dentária, ela não conseguia comunicar-se direito em 

função disso.  

 

As vivências no estágio prático do cuidado são ancoradas na percepção de 

que os idosos precisam de cuidados voltados as alterações físicas decorrentes de 

problemas e doenças que eles apresentam. Cuidados esses, direcionados 

unicamente à questão do corpo físico, negando-se a história e a subjetivação dos 

sujeitos cuidados. Apreende-se que, no imaginário dos acadêmicos, são valorizadas 

as práticas específicas direcionadas à enfermagem e à fonoaudiologia, como a 

prevenção à acidentes por quedas, realização de curativos, cuidados com a pele, 

avaliação da deglutição, dentre outros. 

A construção representacional do envelhecimento para os discentes remete a 

acepção de perdas biológicas e fisiológicas. Uma ótica organicista, pautada, 

segundo Silva (2006) e Veras (2012), nos modelos assistenciais vigentes que 

focam-se exclusivamente na doença, em detrimento da estabilização, do 

monitoramento e da manutenção da qualidade de vida do idoso. 
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A prática do cuidado de idosos que se descortina no DSC dos estudante que 

compõem o presente estudo mostra-se tecnicista, pautada em protocolos e 

programas de saúde, com o foco nos já adoecidos, que segundo Viegas e Penna 

(2013) reforçam o modelo tradicional, biomédico, sem considerar a integralidade do 

sujeito. Segundo a literatura, em alguns casos, o envelhecimento pode ser 

acompanhado por processos patológicos típicos da fragilidade progressiva das 

funções fisiológicas (FREITAS et al., 2006; ALVES et al., 2007). A ausência de 

doença é uma premissa verdadeira para poucos. Contudo, ao controlarem suas 

doenças, muitos idosos mantêm uma vida independente e produtiva (NASRI, 2008; 

MORAES, 2012). 

Segundo Uchoâ (2003), a visão orgânica do envelhecimento, fundada nas 

ideias de deterioração e perdas é a que predomina nas sociedades ocidentais. No 

entanto, esta representação social não é universal, pois estudos realizados em 

contextos não ocidentais mostram imagens positivas da velhice e do 

envelhecimento, como o respeito e a valorização dos idosos pelos mais jovens, 

ressaltando o poder, alto status e a função social conferida aos idosos.  

O autor op cit. assevera que é necessário reconhecer as contribuições dos 

estudos nessas comunidades não ocidentais. Pois, mostram diferentes maneiras de 

conceber o envelhecimento e da velhice em culturas diversas, propiciando a 

compreensão de que a velhice e as formas de envelhecer não podem ser tomados 

como fenômenos naturais imutáveis. Ao contrário, tais fenômenos são fortemente 

influenciados pela cultura, ou seja, dependentes dos contextos sociais e históricos 

em que se inserem. 

E esse entendimento precisa ser discutido com os discentes que pretendem 

se graduar na área da saúde. Sem que compreendam que o homem é um ser 

simbólico e que tudo que é humano passa pelo filtro de construções sociais, 

conforme discutido no capítulo relativo à Teoria das Representações Sociais deste 

trabalho, os alunos tendem a permanecer sem elementos para refletir criticamente,  

quebrando com a lógica de um raciocínio biologicista e mecanicista.  

As ações desenvolvidas pelos acadêmicos de saúde mostram uma 

preocupação excessiva com as doenças já estabelecidas. Ou seja, eles replicam na 

prática aquilo que afirmaram apreender nas aulas teóricas, conforme discutido 

anteriormente na apresentação do Tema 1. Assim, a prática desses acadêmicos  

conforma-se ao modelo tradicional, biomédico, que predomina nas instituições de 
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saúde, tornando-se fragmentada, baseada no tecnicismo e em rotinas pré-

estabelecidas. Este tipo de modelo não permite à atenção integral à saúde da 

pessoa idosa, bem como a valorização deste e de seu protagonismo enquanto ser 

que precisa de cuidados. 

A concepção de uma prática do cuidado ao idoso, fundada somente nos 

aspectos biológicos e fisiológicos, descarta a percepção do envelhecimento 

enquanto processo que compreende as questões psicológicas, sociais, espirituais, 

culturais e ambientais (WILLIG, 2012). Para envelhecer de modo saudável é 

essencial ressaltar o cuidado às necessidades humanas, “que vão além da 

manutenção de um bom estado de saúde física”. É imperativo um olhar mais 

abrangente sobre a pessoa que envelhece, uma vez que esta, em qualquer idade, 

precisa de reconhecimento, respeito, segurança e de se sentir participativa em sua 

comunidade, podendo expor suas opiniões, experiências e interesses (MOREIRA; 

ALVES; SILVA, 2009, p. 690). 

Schaffer e Biasus (2012, p. 366,367), ao estudarem as representações sociais 

do envelhecimento, cuidado e saúde do idoso por estudantes e profissionais de 

enfermagem, perceberam que a “teoria leiga apresentada pelos alunos segue uma 

ideia estereotipada de cuidado”, possivelmente influenciada pelo momento do curso 

que estão e também pelos conhecimentos “socialmente elaborados e 

compartilhados” sobre o idoso e o seu cuidador. Entende-se que o cuidar deve 

atender às necessidades físicas e não físicas do sujeito cuidado, englobando 

família-ambiente-cliente-profissional. Ações que precisam compactuar com a 

necessidade e aptidão do ser humano em cuidar, oferecer bem-estar e primar pela 

boa qualidade de vida, tanto sua, quanto das demais pessoas. 

O processo de trabalho dos acadêmicos e profissionais em saúde precisa 

atender aos pressupostos da Política Nacional da Pessoa Idosa (PNSPI), e da 

Política de Promoção da Saúde. Para tanto, é necessário que os cuidados aos 

idosos tenham uma abordagem integral e flexível, envolvendo uma equipe 

multiprofissional e de caráter interdisciplinar. Esta abordagem precisa intercambiar 

os aspectos físicos, psicológicos, sociais, ambientais que podem interferir na saúde 

dos idosos (BRASIL, 2006a,d). As ações interdisciplinares são desafiadoras para a 

geriatria e gerontologia. Pois, apesar de as equipes de saúde constituírem-se 

multiprofissionalmente, os cuidados são comumente planejados e desenvolvidos de 
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modo fragmentado e sem os devidos intercâmbios entre os profissionais que 

compõem as equipes.  

As premissas da promoção de saúde garantem às pessoas o acesso 

universal aos programas de saúde durante o curso de vida. O cuidado integral visa 

manter a autonomia e a independência, com o intuito de retardar o aparecimento de 

doenças e melhorar a qualidade de vida dos idosos (OMS, 2002). A promoção da 

saúde, segundo Malta et al. (2004) compreende todos os níveis de atenção à saúde, 

que precisam estar conectados para a produção de um cuidado integral, que seja 

resolutivo e não sofra interrupção, visando o restabelecimento da saúde das 

pessoas que buscam assistência. 

Só uma abordagem global e integradora permitirá respostas apropriadas ao 

conjunto de problemas complexos das pessoas que convivem com o declinar dos 

anos. Deste modo, a prática constitui-se num terreno fértil de conhecimentos que 

fundamentam os pressupostos da ação, mobilizando um conjunto de saberes, não 

só teóricos e técnicos, mas também saberes da ação, saberes práticos construídos 

pelas circunstâncias e experiências (MÁRTIRES, 2013). 

 

Ideia Central B: A percepção que os estudantes têm do idoso na prática acadêmica 

Ancoragem: O idoso é destituído do seu poder de decisão 

Expressões-Chaves: 

 

“Acompanhei um idoso que fez uma cirurgia, a uma consulta, e 
o médico perguntava para mim, a respeito do paciente e eu 
disse-lhe que o idoso era lúcido, ele afirmou que este não o 
entendia, comumente os profissionais se dirigem ao 
acompanhante, subestimando o idoso. (AE1) 
 
“Todos querem fazer o seu serviço e ir embora logo. Na prática 
eu percebo que os funcionários meio que abandonam o idoso. 
O atendimento poderia ser diferenciado mesmo”. (AE2) 
 
“Para mim, como acadêmica, foi complicado trabalhar com 
idoso”. (AE4) 
 
“Às vezes você vê como o idoso é tratado. [...] O idoso não 
queria tomar banho de manhã porque estava frio, queria que o 
tempo esquentasse, pois senão iria ficar doente, a rotina era 
tomar banho pela manhã, eu acho isso um descaso com o 
idoso. [...] O idoso internado tem que aceitar o que é feito para 
e por ele, […] sua vontade não é respeitada”. (AE8) 
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 “Ele não queria tomar banho no leito, ninguém compreendia o 
que ele queria. […] a possibilidade de ele realizar seu 
autocuidado […] não só a gente fazer, porque às vezes você 
pensa que tem que quer fazer tudo por ele. […] É preciso 
deixá-lo fazer o autocuidado, entendê-lo”. (AE10) 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo: 

Para mim foi complicado trabalhar com o idoso, porque às vezes você vê 

como o idoso é tratado. O idoso precisa de uma atenção maior. Todos 

querem fazer o seu serviço e ir embora logo. Na prática, eu percebo que os 

funcionários meio que abandonam o idoso. O atendimento poderia ser 

diferenciado mesmo. Presenciei um fato em que o idoso não queria tomar 

banho de manhã porque estava frio, queria que o tempo esquentasse, pois 

senão iria ficar doente. Contudo, a rotina era tomar banho pela manhã, eu 

acho isso um descaso com o idoso. Outro idoso não queria tomar banho no 

leito, ninguém compreendia o que ele queria. A possibilidade de ele realizar 

seu autocuidado e não só a gente fazer, porque às vezes você pensa que tem 

que fazer tudo por ele. É preciso deixá-lo fazer o autocuidado, entendê-lo. 

Percebi que o idoso internado tem que aceitar o que é feito para e por ele, 

sua vontade não é respeitada. Acompanhei um idoso que fez uma cirurgia, a 

uma consulta, e o médico perguntava para mim, a respeito do paciente e eu 

disse-lhe que o idoso era lúcido, o profissional afirmou que este não o 

entendia, comumente os profissionais se dirigem ao acompanhante, 

subestimando a capacidade do idoso.   

 

O Discurso do Sujeito Coletivo sobre a representação dos estudantes do 

idoso na prática acadêmica retrata como estes percebem a maneira como os 

profissionais da saúde desempenham suas atividades cotidianas, no contexto 

hospitalar e ambulatorial, centradas em um modelo tarefista, sem nenhuma 

interação com o idoso. A prática levou os discentes a reconhecerem o quanto o 

idoso é desconsiderado no contato com os profissionais de saúde. Este pressuposto 

está ancorado na ideia central de que o idoso, no contexto da saúde, é destituído do 

seu poder de decisão. 
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Santos e Laurentino (2015) afirmam que o idoso é tratado como alguém inútil, 

incapaz e debilitado tanto fisicamente como mentalmente, sendo desprovido da 

capacidade de tomar decisões acerca de algo que ele tem condições de lidar, como 

o banho, alimentação, lazer, entre outros. O envelhecimento para CUNHA et al, 

(2012) se reveste de preconceitos e estereótipos, e estes, por sua vez, condicionam  

o cuidado em saúde direcionado aos idosos. Comumente, no contexto assistencial, 

percebe-se que os profissionais depreciam a capacidade de decisão do idoso, 

concedendo informações superficiais sobre seu tratamento e diagnóstico.  

Essa prática revela uma atitude paternalista, pois, priva o idoso de sua 

autonomia para definir o que pensa ser melhor para o seu cuidado. CUNHA et al, 

(2012) afirmam que, segundo essa visão, as decisões são unilaterais e, geralmente, 

o profissional de saúde decide a respeito do que é melhor para o paciente. Essas 

posturas se mostram predominantes no cenário da saúde no cuidado, porquanto, 

elas se embasam no julgamento dos profissionais de que os idosos são incapazes 

de decidir de forma sensata a respeito de sua saúde.  

Ao cercear o poder de decisão do idoso, incorre-se no descumprimento dos 

direitos garantidos à população idosa pela Constituição Brasileira, pelo Estatuto do 

Idoso, bem como no que é recomendado nos pilares do Envelhecimento Ativo – a 

participação, a saúde e a segurança (BRASIL, 1988; 2003; OMS, 2005). A 

capacidade de decisão está atrelada a autonomia em que cada sujeito deve ter 

resguardado para resolver aspectos que tocam a sua vida. A autonomia é 

conceituada como a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões de como se deve 

viver diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências.  

Fonseca (2009) assevera que, de acordo com os pressupostos do 

envelhecimento ativo na perspectiva de curso de vida, a qualidade de vida da 

pessoa idosa não pode ser avaliada unicamente pela condição de saúde física que 

ela apresenta. E, sim, pela capacidade de manutenção da autonomia e 

independência na realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária, 

bem como em suas habilidades para preservar ou melhorar sua qualidade de vida. 

Os profissionais comumente adotam condutas paternalistas, com o intuito de 

beneficiar o paciente e decidem por ele sem o seu consentimento. Os estereótipos 

com relação aos idosos, construídos socialmente, ocasionalmente, permeiam as 

ações de cuidado e mostram-se “elementos impeditivos” para que as pessoas 

possam gerenciar o seu cuidado. Em consequência disso, as pessoas idosas 
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tornam-se dependentes dos profissionais que cuidam de sua saúde e de suas 

decisões (CUNHA et al., 2012, p. 662). 

Os modelos vigentes de atenção à saúde do idoso se mostram ineficientes e 

de alto custo, reclamando estruturas criativas e inovadoras. É por este motivo que, 

do ponto de vista da saúde pública, a capacidade funcional surge como o conceito 

de saúde mais adequado para instrumentalizar e operacionalizar uma política 

contemporânea de atenção à saúde do idoso. Essa política deve, assim, ter como 

objetivo maior a manutenção da máxima capacidade funcional do indivíduo que 

envelhece, pelo maior tempo possível (VERAS, 2011). 

O modelo assistencial presente na prática dos acadêmicos de enfermagem e 

fonoaudiologia não permite que o idoso exercite o autocuidado e tenha sua vontade 

respeitada. Pois, isto demanda um tempo maior a ser disponibilizado pelo cuidador, 

intervindo numa prática baseada em rotinas pré-determinadas. Orem (1985) entende 

o autocuidado como prática terapêutica, que contribui constantemente com a pessoa 

e sua própria existência, sua saúde e bem-estar contínuo, por meio da realização de 

atividades que ela desenvolve em favor de si mesma. 

Para Prochet e Silva (2011, p. 789), o ato de cuidar não pode incluir 

“exclusivamente o cumprimento da tarefa”, mas pode e deve ser planejado e 

promovido em parceria com o idoso, valorizando suas peculiaridades e limitações.  

Vasconcelos e Almeida, (2013) desenvolveram um estudo cujo objetivo foi 

conhecer a percepção de egressos de um curso de graduação na área da saúde, de 

2007 a 2010, sobre a disciplina de Estágio Supervisionado em Geriatria e 

Gerontologia. Os resultados confirmaram a importância da disciplina de estágio 

prático como espaço favorável para ampliação de conhecimentos, habilidades e 

práticas na atuação profissional no cuidado do idoso. Reitera-se a importância de 

que a prática do profissional de saúde se caracterize por ações cuidativas capazes 

de aliar o saber científico à sensibilidade e habilidade técnica. Assim, o cuidar 

assume as mais diferentes formas de expressão, revelando, também, interesse e 

valorização de quem é cuidado. 

Ressalta-se que o idoso não pode apenas ser reconhecido como objeto de 

cuidado, mas como sujeito, com direito à decisão e opinião, interessado em buscar o 

melhor para si e para os que o rodeiam. Ele pode e deve ser capacitado para 

realizar ações de cuidado dentro de suas limitações ou dependências impostas, 

muitas vezes, por alguma patologia. Segundo Seima (2014), esse entendimento 
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possibilita aos sujeitos novas maneiras de viver, que viabilize não somente o 

conhecimento de si enquanto ser, mas também do outro, de forma que esta relação 

permita o crescimento individual e coletivo.  

 

Ideia Central C: Sentimentos negativos que envolvem o cuidado ao idoso 

Ancoragem: A infantilização da velhice 

Expressões-Chaves: 

“Profissionais reclamam que os idosos são resmungões [...]”. 
(AE2) 
 
“Mesmo que eu fale algo da maneira mais simples possível, ele 
não entende, eu não acho fácil. Não é um trabalho que eu 
goste de fazer, mas se for preciso eu faço. O idoso é teimoso, 
falo a questão do cuidado, que tem que tomar a medicação, ele 
diz que não quer. Eu explico que não pode levantar da cadeira, 
sozinho e ele quer levantar a todo o momento”. (AE4) 
 
“Eu prefiro os mais novos, pois o idoso, às vezes, não quer 
participar, não quer colaborar com você, com seu cuidado”. 
(AE5) 
 
 
“Acabam ficando mais silenciosos mais quietos, e você acaba 
muitas vezes fazendo a pergunta para o idoso e o familiar que 
responde”. (AE7) 
 
“O idoso acaba gerando uma maior atenção, devido aos 
parâmetros fisiológicos, que são diferentes, os cuidados de 
integridade de pele, que já é bem mais prejudicada, então 
acaba exigindo um cuidado maior, porque eles são tão 
dependentes quanto uma criança”. (AE9) 
 
“[...] Ele ficou agressivo, ele ficou agitado [...]”. (AE10) 

 

Discurso do Sujeito Coletivo: 

Vejo os profissionais reclamarem que os idosos são resmungões. Mesmo que 

eu fale algo da maneira mais simples possível, ele não entende, eu não acho 

fácil. Eu explico que não pode levantar da cadeira, sozinho e ele quer levantar 

a todo o momento, ficou agressivo e agitado O idoso é teimoso, falo a 

questão do cuidado, que tem que tomar a medicação, ele diz que não quer. 

Alguns acabam ficando mais silenciosos, mais quietos, e você acaba muitas 

vezes fazendo a pergunta para o idoso e o familiar que responde. O idoso 
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acaba gerando uma maior atenção, devido aos parâmetros fisiológicos, que 

são diferentes, os cuidados de integridade de pele, que já é bem mais 

prejudicada, então acaba exigindo um cuidado maior, porque eles são tão 

dependentes quanto uma criança. Eu prefiro os mais novos, pois o idoso, às 

vezes, não quer participar, não quer colaborar com você, com seu cuidado. 

Não é um trabalho que eu goste de fazer, mas se for preciso eu trabalho. 

 

Os discursos dos acadêmicos revelam a presença de sentimentos negativos 

que envolvem o cuidado ao idoso, essa premissa está ancorada na infantilização da 

velhice. Esta postura de infantilizar o idoso acontece comumente e delimita um 

retrato velado de uma violência simbólica complexa de ser apreendida e 

reconhecida, tanto por quem a exerce, como pelo próprio idoso. Esta atitude finda 

por despojar da pessoa que envelhece a condição de sujeito, convertendo-o em uma 

peça de quebra cabeça, tentando ajustá-lo em um espaço que ele provavelmente 

não aceita ou deseja. Dessa forma, o idoso é impedido de exercer sua autonomia na 

gestão da sua própria vida (SANTOS; LAURENTINO, 2015). 

A percepção infantilizada aparece ora relacionada à dependência física que o 

idoso tem do cuidador, ora relacionada à teimosia, resistência ao cuidado e ao 

próprio comportamento do idoso. Sabe-se que, com o processo de envelhecimento, 

a capacidade funcional do idoso pode ficar comprometida e levá-lo à dependência 

de outras pessoas. 

Entretanto, Floriano et al. (2012) entendem que se as pessoas infantilizarem e 

desconsiderarem o idoso, como uma pessoa adulta, com suas vivências, sua 

história, suas capacidades intelectuais, cognitivas, dentre outras, estes acabam por 

agir de maneira negativa e inapropriada. Pois, a infantilização pode contribuir com a 

perda da autonomia, gerando dependência emocional do idoso para com o cuidador, 

a ponto de o idoso apresentar um comportamento infantil. 

 É preciso ressaltar que existe heterogeneidade entre os idosos, inclusive nos 

da mesma faixa etária, e que os cuidados também devem diferir de um idoso para 

outro. Ao considerar a heterogeneidade, é possível identificar a linha tênue que 

limita os processos de senescência e senilidade, possibilitando identificar, por 

exemplo, se o caso do comportamento infantil adotado pelo idoso é um mecanismo 

de defesa ou uma suspeita de demência ou delirium. Os profissionais capacitados 

para identificar essas particularidades devem ter consciência e segurança para 
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prescrever um plano de cuidados que promova o máximo de autonomia e 

funcionalidade possível, permitindo a manutenção dos direitos e capacidades do 

idoso.  

Moreira, Alves e Silva (2009) desenvolveram um estudo com 63 estudantes 

de ambos os sexos, na região nordeste do Brasil, no âmbito acadêmico, para 

verificar a percepção dos estudantes universitários de diferentes cursos de 

graduação, sobre o idoso e seus direitos. Os dados demonstram que os estudantes 

universitários descrevem o idoso com sentimentos contraditórios: ora, com respeito, 

carinho e afeto, ora, como pessoa inválida, ineficiente e desafeto. Seus 

conhecimentos sobre os direitos dos idosos ressaltam aspectos reivindicatórios, 

como se os mais velhos fossem apenas protagonistas de uma cena da qual não 

fazem parte. Os resultados dessa pesquisa corroboram com a representação das 

ideias centrais vinculadas aos sentimentos negativos que envolvem o cuidado ao 

idoso no presente estudo. 

De acordo com Sousa e Ribeiro (2013, p. 868), cuidar de pessoas idosas é 

uma tarefa de baixo status social. Dessa forma, é mais comum que os profissionais 

do cuidado optem por cuidar de jovens ou crianças. Deparar-se com a finitude gera 

uma posição desconfortável aos profissionais, sem “parâmetros para avaliar a sua 

competência e a pertinência da sua profissão”. 

A construção representacional do idoso, na prática do cuidado, remete ao 

conceito de que ele perdeu a capacidade para entender e discernir sobre a sua vida 

e o que ocorre no seu entorno. Nesse sentido, Lombardi (2008, p. 24) explica que o 

idoso tende a incorporar uma autoimagem negativa, sentindo-se um estorvo por não 

compreender as pessoas, por necessitarem repetir comumente o que ele fala. Dessa 

forma, induzem-no a sentir-se “surdo, velho ou incapaz”.  Assim, ele isola-se cada 

vez mais para evitar constrangimento, fica depressivo, perde a alegria de viver e de 

compartilhar experiências. 

O tratamento que é destinado aos idosos, por vezes, explicita-se por meio de 

expressões infantis e de menosprezo à sua capacidade de compreensão. Essa 

representação social deturpada a respeito dos idosos resulta do entendimento que a 

sociedade capitalista tem do envelhecimento. Pois, na sociedade de consumo, a 

velhice representa o final de um processo que torna as pessoas senis, inativas, 

fracas e inúteis. Permeado por esse entendimento simplista e perverso, o cuidado 

ao idoso fica comprometido, pois fundamenta-se em uma visão social generalista e 
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preconceituosa, que desconsidera as contribuições que a pessoa idosa pode dar  

para a comunidade em que se insere (CUNHA et al., 2012).  

Comumente o idoso é retratado segundo o olhar da juventude, o corpo físico 

é estigmatizado, por não apresentar mais beleza exterior, ou até mesmo pela 

ausência de capacidade laborativa. Para Santos e Laurentino (2015), a velhice não 

precisa ser encarada de forma negativa, porquanto, trata-se somente de mais uma 

das etapas da vida, quiçá a que se deva mais respeito. Todavia, há uma distorção 

perversa da imagem desse idoso, como algo que não dá mais frutos, passando a ser 

tomado como um peso sociocultural.  

Nesse sentido, a II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento (ONU, 2002), 

esclarece que é urgente a necessidade de ser suplantada a noção que toma a 

velhice como sinônimo de perda biológica ou peso socioeconômico. Para tanto, 

OMS elaborou um documento intitulado Envelhecimento ativo: Uma Política de 

Saúde, ressaltando a velhice como um benefício social. Segundo esse documento, a 

velhice precisa ser aceita como um êxito social. Pois, somente assim os recursos 

humanos próprios de pessoas mais velhas será assumido como uma vantagem para 

o crescimento de sociedades humanas maduras e plenamente integradas (OMS, 

2002, art. 6º). 

Percebe-se que a formação superficial para o cuidado aos idosos, e a visão 

preconceituosa que o estudante tem acerca da velhice reflete-se, também, na 

dificuldade apresentada pelos acadêmicos para o desenvolvimento da escuta e do 

diálogo, para conhecer a trajetória de vida dos mais velhos. O exercício da escuta e 

do diálogo constituem estratégias relevantes para que o planejamento das ações de 

cuidado seja aceito pelos sujeitos que participam de tais ações. 

 

Ideia Central D: Sentimentos positivos que envolvem o cuidado ao idoso 

Ancoragem: A reciprocidade na relação cuidador e sujeito cuidado 

Expressões-Chaves: 

 

 “O trabalho que eu fiz naquele dia foi importante tanto para 
mim quanto para os idosos ouvir e conversar, eu passei a ter 
um olhar diferenciado. [...] Eles têm muita coisa para contar e 
tem pouca gente se dispõe a ouvir”. (AF12) 
 
“Eles precisam de muita atenção, quando você voltava a sua 
atenção para eles, e mostrava que não estava preocupada com 
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o tempo, em terminar logo e despachá-los. Deveria ser normal 
nos serviços de saúde, principalmente o acolhimento, e eles 
não têm muitas vezes. A gente tem um tempo maior na clínica 
escola, então eles ficam bem, estranham o bom atendimento”. 
(AF16) 
“[...] Eles gostavam de ficar conversando comigo”. (AE21) 
 
“[...] Cuidei de um idoso que tinha poucas visitas dos familiares, 
ele reclamava por estar acamado, já estava fazendo úlcera. 
Com o meu cuidado, quando eu passava creme ele dava 
risada”. (AE25) 

 

Discurso do Sujeito Coletivo: 

O trabalho que eu fiz naquele dia foi importante tanto para mim quanto para 

os idosos, ouvir e conversar, eu passei a ter um olhar diferenciado.  Penso 

que eles têm muita coisa para contar e pouca gente se dispõe a ouvir. Eles 

precisam de muita atenção, quando eu voltava à atenção para eles, e 

mostrava que não estava preocupada com o tempo, em terminar logo e 

despachá-los, eles gostavam de ficar conversando comigo. Acredito que isto 

deveria ser normal nos serviços de saúde, principalmente, o acolhimento. Eu 

tenho um tempo maior na clínica escola, então eles ficam bem, estranham o 

bom atendimento. Cuidei de um idoso que tinha poucas visitas dos familiares, 

esse reclamava por estar acamado, já estava fazendo úlcera. Com o meu 

cuidado, quando eu passava creme ele dava risada.  

 

O DSC desta ideia central gira em torno de sentimentos positivos que 

envolvem o cuidado do idoso. No imaginário e ideação dos acadêmicos, o ouvir, o 

conversar, dar atenção, pode fazer diferença no cuidado prestado. Percebe-se não 

obstante, a presença do cuidado, centrado no modelo biomédico, que alguns 

discentes percebem na prática, a importância da humanização na realização do 

cuidado ao idoso. Assim, a velhice pode ser entendida pelo viés dos determinantes 

sociais da saúde e não pelo viés hegemônico da doença. 

A compreensão representacional dos acadêmicos nesta ideia central ancora-

se na reciprocidade de sentimentos compartilhados entre quem cuida e quem é 

cuidado, ao desencadear nos discentes a satisfação por interagir com os pacientes, 

atitude essencial para qualquer pessoa, em qualquer idade, inclusive para as mais 

velhas. Entende-se que a intensidade dessa interação pode contribuir para o 
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desenvolvimento de um cuidado efetivo, que não se limita apenas a procedimentos 

técnicos ou a conhecimentos científicos. Para Souza (2014), a ação cuidativa pode 

resultar em gratificações mútuas, quando o cuidado é reconhecido e valorizado por 

quem o recebe.  

Segundo Roselló (2009, p. 137) a visão antropológica do cuidar é 

fundamentalmente uma “relação interpessoal”. A função da pessoa que cuida e o da 

pessoa cuidada não é “estática”, e, sim, completamente “dinâmica”; e não 

“sincrônico”, mas “diacrônico”. As ações de cuidar e ser cuidado ocorrem 

simultaneamente, contudo, com o passar do tempo esse papel pode sofrer 

transformações e quem cuida também necessitará de cuidados. 

As experiências dos idosos precisam ser valorizadas e respeitadas nas 

relações do cuidado. O benefício de seu conhecimento favorece a interação e a 

criação de vínculo. O envelhecimento ativo e a PNSPI preconizam formas 

alternativas de participação social do idoso (BRASIL, 2006a). Entende-se que a 

reciprocidade presente entre cuidador e idoso, pode ser encarada como uma ação 

participativa, que privilegia a relação e a interação entre ambos. Para Souza (2014) 

na prática diária do cuidar, os aspectos afetivos e emocionais necessitam estar 

interligados com o momento em que cada sujeito dessa relação, está envolvido 

Prochet e Silva (2011) ponderam que o afeto abrange, juntamente com outros 

quesitos, a busca pela efetivação do cuidado integralizado e humanizado que toda 

pessoa necessita  

Cuidar demanda competências exclusivas para o seu exercício, também 

denota aproximação, presença e valorização do outro com a atenção necessária à 

sua individualidade. O cuidar é definido como “uma atividade que possibilita um 

encontro dialógico entre o ser que cuida e o ser que é cuidado” (KÜCHEMANN, 

2012, p.167). Oliveira e Caldana (2012) afirmam que os sentimentos que trazem 

satisfação ao cuidador precisam ser considerados e valorizados. Dessa forma, 

compreende-se que é possível e relevante os profissionais da saúde identificarem 

esses aspectos favorecedores de prazer na relação de cuidado, buscando exaltá-los 

perante os outros. 

Ressalta-se que, na graduação, os acadêmicos, além de receberem o 

conhecimento técnico-científico para cuidar das alterações fisiológicas e biológicas 

do envelhecimento, precisam de uma formação prática ampliada para que possam 
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compreender as mudanças sensoriais, comportamentais e sociais que os idosos 

podem apresentar no decorrer do processo de envelhecimento. 

Estudo qualitativo desenvolvido por Vasconcelos e Almeida (2013, p. 55), com 

egressos de um curso de graduação na área da saúde, concluiu que a disciplina de 

estágio, consistiu em um espaço favorável para ampliação de conhecimentos, 

habilidades e práticas para atuação profissional no cuidado ao idoso.  

 Os sentimentos positivos presentes no imaginário dos acadêmicos de 

enfermagem e fonoaudiologia acerca do cuidado à pessoa idosa mostra a relevância 

de repensar formas mais humanizadas de atendimento aos idosos. O ouvir e 

conversar relatado pelos acadêmicos como aspectos positivos presentes no 

cotidiano do cuidado, remetem à interação humana, que se faz presente no curso da 

vida. 

A troca interpessoal e também o modo como se processa a troca, influencia 

constantemente nas ações das pessoas envolvidas na prática do cuidado. Portanto, 

ao considerar que não é possível existir sem efetiva interação entre os seres 

humanos, compreende-se que o diálogo e a reciprocidade, nas ações cuidativas, 

podem ser determinantes para tornar dinâmico o processo de cuidar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo, atendendo ao objetivo proposto, indica que os 

acadêmicos de enfermagem e de fonoaudiologia carecem de aprofundamento 

teórico e prático que lhes permita adensar reflexões em torno do processo de 

envelhecimento e do cuidado voltado ao sujeito idoso. O conhecimento lacunar que 

apresentam sobre tais temáticas denuncia a indispensabilidade do incremento de 

discussões teóricas e de vivências práticas especificamente voltadas ao cuidado da 

pessoa que envelhece, durante seus anos de formação, na área da saúde. 

Nesse sentido, convém ressaltar a necessidade da implementação de 

disciplinas centradas na saúde do idoso para compor tal formação, ultrapassando 

noções próprias do senso comum que, sem rigor crítico, tomam a velhice como um 

momento da vida que se vincula a doenças. E, seguindo esse mesmo entendimento 

simplista e superficial, acabam por desvincular o cuidado voltado ao sujeito idoso de 

uma visão ampla de saúde, que volta a atenção para a autonomia e a independência 

desse sujeito.  

Diante dos discursos apreendidos neste estudo fica evidente que os temas 

identificados nos resultados e discutidos confirmam a tese inicial desta pesquisa de 

que: a representação social de graduandos em formação na área da Enfermagem e 

Fonoaudiologia, para o cuidado ao idoso, é pautada no modelo biomédico curativista 

e o processo de envelhecimento é centrado em uma visão focada nas perdas 

biológicas. 

Na temática voltada ao processo de envelhecimento verificou-se que a 

construção representacional dos acadêmicos de enfermagem e de fonoaudiologia 

associa tal processo a problemas de saúde decorrentes do aumento da idade 

cronológica. Assim, pressupõem que o idoso é uma pessoa com doenças que, 

independentemente de sua história de vida, de sua singularidade e 

heterogeneidade, tem limitações, dependências, fragilidades e incapacidades 

funcionais.  

Essa construção representacional, imbuída de estereótipos que resultam em 

um olhar negativo da velhice, merece atenção dos docentes e preceptores em 

saúde. Pois, indica a imprescindibilidade de uma formação calcada em discussões 

teóricas, aulas práticas e estágios que enfoquem incisivamente o processo de 

envelhecimento sob seu viés multidimensional, dirimindo preconceitos em torno do 
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sujeito idoso, ultrapassando um conhecimento meramente biologicista e evitando a 

infantilização da velhice. Tal formação, incitando reflexões sobre a complexidade na 

atenção a saúde da população mais velha, demanda o reconhecimento de que o 

idoso deve ter garantido o seu protagonismo e o seu poder de decisão em torno da 

própria vida e saúde.   

Na representação direcionada ao cuidado, percebe-se que esta se baseia 

essencialmente no atendimento às demandas do declínio físico que ocorre no 

envelhecimento. Contudo, uma parcela dos acadêmicos percebe, nas atividades 

práticas vivenciadas na graduação, significados positivos, retratados na relação de 

reciprocidade entre o profissional que cuida e o idoso que é cuidado. Tais 

representações mostram a relevância da ampliação de atividades práticas e de 

estágios curriculares focados no exercício de um cuidado realizado com satisfação, 

a partir da construção de espaços capazes de promover a interação e a troca de 

conhecimentos entre as pessoas que cuidam e as cuidadas. 

Especialmente para a Enfermagem e Fonoaudiologia, as contribuições deste 

estudo ancoram-se nos discursos dos acadêmicos e suas representações sociais, 

reivindicando um currículo, na graduação, que possa dar suporte do cuidado ao 

idoso, sua muldimensionalidade e heterogeneidade, pois são poucas as Instituições 

de Ensino Superior, ao menos no Sul do país, que já adequaram os seus currículos 

para atendimento da população mais velha. As representações sociais presentes 

nesta pesquisa confirmam a necessidade e pertinência da adequação dos currículos 

de graduação na área da saúde, com a inclusão de conhecimentos voltados ao 

cuidado integral e promoção da saúde da pessoa que envelhece.  

Constata-se que a forma de encarar o processo de envelhecimento é muito 

individual e depende das experiências vividas, da cultura, dos valores, da 

compreensão e das interpretações pessoais que cada um tem do mundo em que 

vive. Neste contexto, é recomendável que, já no decorrer de sua formação, os 

acadêmicos, adquiram conhecimentos sobre envelhecimento, favorecendo o 

desenvolvimento de uma atitude positiva frente a pacientes idosos.  

O presente estudo apresenta limitações por permitir interpretação local e de 

apenas duas áreas de formação em saúde. Por isso, sugere-se o desenvolvimento 

de novas pesquisas com demais campos de conhecimento que compõem a área da 

saúde e com a utilização de outros métodos de pesquisa, a fim de aprofundar a 

discussão desenvolvida nesta pesquisa.  
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Sabe-se que alterações curriculares e, mesmo, nos conteúdos das diferentes 

disciplinas ocorrem de forma lenta e gradual. Porém, progressivamente, os cursos 

de graduação em saúde podem incorporar estudos relativos ao envelhecimento e ao 

cuidado do idoso. Almeja-se que, a partir de tal progressão, a atuação dos 

profissionais da saúde para a pessoa idosa priorize a promoção da vida, a educação 

em saúde e a manutenção da capacidade funcional e de sua autonomia. Dessa 

forma, o ensino sobre o envelhecimento deverá possibilitar ao profissional de saúde 

o devido preparo, visando um cuidado centrado na promoção da saúde, estimulando 

a independência, o autocuidado e a conservação da capacidade funcional.  

Espera-se que esta investigação possibilite reflexões no âmbito assistencial, 

do ensino e pesquisa no que se refere ao cuidado da pessoa idosa, na perspectiva 

de ampliação do conhecimento neste campo, com vistas a qualificar as atividades do 

profissional de saúde no cotidiano do cuidado.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Título do Projeto: A percepção dos alunos da graduação em 
enfermagem/fonoaudiologia sobre o processo de envelhecimento. 

Pesquisador: Juliana Mendes 

PROPÓSITO DA INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA E DOCUMENTO DE 
CONSENTIMENTO 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, coordenada por um 

profissional de saúde agora denominado pesquisador. Para poder participar, é 

necessário que você leia este documento com atenção. Ele pode conter palavras 

que você não entende. Por favor, peça ao responsável pelo estudo para explicar 

qualquer palavra ou procedimento que você não entenda claramente.  

O propósito deste documento é dar a você as informações sobre a pesquisa e, se 

assinado, dará a sua permissão para participar no estudo. O documento descreve o 

objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais riscos ou desconfortos caso queira 

participar. Você só deve participar do estudo se você quiser. Você pode se recusar a 

participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento.  

  
INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento progressivo da expectativa de vida da população mundial 
ocorrido nas últimas décadas, a assistência à saúde ao idoso passou a ter prioridade 
nas políticas de saúde. Tendo em vista o atendimento das necessidades de saúde 
desta população e para que o cuidado seja prestado de modo efetivo, esse aumento 
populacional deverá ser acompanhado de uma organização de políticas públicas, 
bem como há necessidade de uma maior pesquisa voltada para esta nova demanda.  
Necessita-se então, desenvolver o olhar atento das pessoas, especialmente dos 
profissionais de saúde para que os idosos não sejam designados como categoria à 
parte na sociedade. Deve-se visualizar essa população como privilegiada por atingir 
idades avançadas e, portanto chegar a mais essa etapa da vida repleta de 
particularidades e necessidades de cuidados e demandas. 

PROPÓSITO DO ESTUDO  

Identificar a percepção dos alunos da graduação em enfermagem/fonoaudiologia 
sobre o processo de envelhecimento. 

PROCEDIMENTOS:  

Convidarei previamente os alunos para participarem do estudo. Será apresentada a 
questão da pesquisa: relate como percebe o envelhecimento. O registro das 
informações será através de gravações em fitas magnéticas, posteriormente 
transcritas e analisadas.  

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA:  

O pesquisador   assegura que o caráter anônimo dos participantes será mantido e 
que suas identidades serão protegidas. O pesquisador  manterá um registro de 
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inclusão dos participantes mostrando códigos, nomes e endereços para uso próprio, 
bem como os formulários de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
assinados pelos participantes  serão mantidos pelo pesquisador em confidência 
estrita, juntos em um único arquivo.  Asseguramos que o participante receberá uma 
cópia do  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

CUSTOS  
Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no 
estudo. 
 
PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO  
Sua participação é voluntária, portanto você não será pago por sua participação 
neste estudo.  
 
PERMISSÃO PARA REVISÃO DE REGISTROS, CONFIDENCIALIDADE E 
ACESSO AOS REGISTROS:  
O Investigador responsável pelo estudo irá coletar informações sobre você. Em 
todos esses registros um código substituirá seu nome. Todos os dados coletados 
serão mantidos de forma confidencial. Os dados coletados serão usados para a 
avaliação do estudo, membros das Autoridades de Saúde ou do Comitê de Ética, 
podem revisar os dados fornecidos. Os dados também podem ser usados em 
publicações científicas sobre o assunto pesquisado. Porém, sua identidade não será 
revelada em qualquer circunstância.  
Você tem direito de acesso aos seus dados.  
 Estando assim consciente e esclarecida quanto ao objetivo e finalidades deste 
estudo, consinto em participar de forma espontânea, e estou recebendo cópia 
devidamente assinada deste Termo de Consentimento. 
CONTATO PARA INFORMAÇÕES: 

As pesquisadoras Juliana Mendes, enfermeira, Doutoranda e Profa. Dra. Giselli 
Massi, que poderão esclarecer eventuais dúvidas a respeito desta pesquisa. 

  
NOME DO PARTICIPANTE 

 

ASSINATURA 

 
  

  
NOME DA PESQUISADORA  

 

ASSINATURA 

  
DATA  
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1. Identificação 

Nome: ___________________________________________________________ 

Idade: ______ anos; 

Gênero: Masculino (  )  Feminino (  ) 

Possui alguma Capacitação: sim (   )   não (    ) 

Qual:____________________________________________________________  

2-Formação 

Formação acadêmica 

Titulo da graduação:________________________________________________ 

Há ____ anos e ______ meses 

Auxiliar /técnico de enfermagem: sim (    )       não (    ) 

Há ____ anos e ______ meses  

3-Qualificação 

Mestrado: sim (   )     não (   )      

Área/instituição____________________________________________________  

Especialização: sim  (   )     não (    ) 

Aperfeiçoamento: sim (  )    não (    ) 

Área/instituição ____________________________________________________  

Capacitação:  sim  (   )  não (    ) 

Em caso afirmativo informe o nome do local: _____________________________ 

     Possui mais de uma Capacitação: sim (   )   não (    ) 

Qual:____________________________________________________________ 
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4 -  Perguntas Abertas para a Entrevista 

 

1-Você enquanto estudante de graduação teve uma disciplina sobre o idoso ou o 

tema envelhecimento? Explique. 

 

2-Você poderia relatar como foi na graduação a sua prática de cuidado com os 

idosos?  (onde, como, e quando foi).  

 

3 - Relate uma experiência do ensino-clínico que você teve com o idoso. 

 

4 - Você percebe as características específicas no idoso no que se refere aos 

aspectos fonoaudiológicos como (audição, linguagem e deglutição)? 

 

5 - Quais as diferenças nos cuidados de um idoso e de um adulto?   

 

6 - Relate como você percebe o idoso e o envelhecimento na sua prática 

profissional. 
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ANEXO  A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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