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Resumo 

Introdução: Em todo o mundo, universidades estão inserindo a Geriatria no seu 

currículo devido ao aumento da expectativa de vida. O governo brasileiro vem tentando 

incentivar a inclusão de disciplinas que abordem o processo de envelhecimento e adequar 

os currículos dos cursos relacionados à área da saúde através da Política Nacional do 

Idoso (PNI). Deste modo, pesquisas são necessárias para o desenvolvimento de 

competências que formam a base para a construção de um currículo acadêmico. 

Objetivos: Levantar e propor um conjunto de competências necessárias para o cuidado 

ao idoso na formação profissional de fisioterapeutas. Metodologia: Primeiramente, foi 

realizada uma revisão integrativa, com síntese de vários estudos publicados relacionados 

às competências para o cuidado ao idoso. Foi realizado também, um roteiro de entrevista 

sobre competências na forma de conhecimentos, habilidades e atitudes. As entrevistas 

foram realizadas com profissionais e docentes de fisioterapia, em saúde do idoso, com o 

intuito de fornecer dados para a elaboração de currículos acadêmicos adequados à PNI.  

Todos os dados coletados foram transcritos e, em seguida, analisados pelo método de 

Análise de Conteúdo e Nuvem de Palavras. Resultados e discussão: Na revisão 

integrativa, encontrou-se 243 competências, em oito artigos, que foram categorizadas. As 

categorias gerais mais frequentes foram “Comportamento profissional” e “Intervenção”. 

As categorias específicas mais frequentes foram “É um educador eficaz” e 

“Comprometimento com o aprendizado”, salientando a importância do conhecimento na 

formação do profissional competente em fisioterapia geriátrica. No questionário, houve 

consenso entre respostas de profissionais e docentes. Portanto, houve correlação positiva 

entre a idade dos participantes e o score dado, assim como correlação positiva entre o 

tempo de formado e o score. Os dados qualitativos indicam a grande importância do 

conhecimento e habilidades em avaliação, e atitudes de respeito e domínio próprio no 



 

 

cuidado ao idoso. Considerações finais: Percebe-se que a Fisioterapia ainda tem um 

caminho longo a ser trilhado e há necessidade de transformação na formação por 

competências desses profissionais para o cuidado ao idoso e ao processo de 

envelhecimento. 

Palavras-chave: Competências profissionais. Ensino. Envelhecimento. Estudantes de 

fisioterapia 

 

Abstract 

Introduction: Universities around the world are including Geriatrics in curricula 

due to the increase in life expectancy. Brazil has been encouraging the addition of 

disciplines that involve the aging process and adapting curricula of health related courses 

to the National Politics of the Elderly (NPE). Therefore, research is needed in order to 

develop competencies that form the base to construct academic curricula.  Goals: To 

make a survey to define needed competencies for the professional formation of 

physiotherapists in elderly care. Methods: First, an integrative review was made with a 

synthesis of several published studies emphasized on competencies in elderly care. An 

interview survey was also conducted regarding the competencies in the form of 

knowledge, abilities and attitudes. The interviews were made with professionals and 

professors working with the elderly health, in order to provide data for the elaboration of 

adequate academic curricula according to the NPE. All collected data was transcribed, 

and assessed through content analyzes and word clouds. Results and discussion: In the 

integrative review, 243 competencies were found in 8 articles, which were finally 

categorized. The general categories with higher frequencies were “Professional behavior” 

and “Intervention”. The specific categories with higher frequencies were “Efficient 



 

 

educator” and “Commitment to learning”, highlighting the importance of knowledge in 

competent professional formation in geriatric physiotherapy. In the questionnaire, there 

 was a consensus in the answers from professionals and professors. Nevertheless, 

there was a positive correlation between the score given to competencies and the age of 

participants, as well as a positive correlation between the time after graduation and score. 

Qualitative data indicate the great importance of knowledge and abilities in patitent 

assessment, and attitudes of respect and self-control in elderly care.  Final 

considerations: It is noticeable that Physiotherapy still has a long way ahead and there is 

need of transformation in the competency formation of professional in elderly care and 

aging process.  

Keywords: Professional competencies; teaching, aging; physiotherapy students. 
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1. Introdução 

O aumento da população idosa vem ocorrendo nos países em desenvolvimento 

em um espaço de tempo mais curto do que em relação aos países desenvolvidos (1), 

devido principalmente ao aumento da expectativa de vida (2). O Brasil tem sofrido este 

contínuo e intenso processo de envelhecimento populacional, devido à queda tanto dos 

índices de mortalidade, quanto da taxa de natalidade (3). O envelhecimento não consiste 

apenas na passagem do tempo, mas sim de manifestações de alterações biológicas que 

ocorrem ao longo dos anos. Tais alterações biológicas, que ocorrem desde o nascimento, 

acontecem em ritmos e momentos diferentes para cada indivíduo, mostrando que cada 

pessoa apresenta ritmos diferentes de envelhecimento biológico. (4). 

Existem várias teorias que buscam explicar os mecanismos e as causas do 

envelhecimento, como a Teoria Genética, que trabalha com a hipótese de que a 

Senescência ocorre por meio de erros no material genético durante o desenvolvimento 

celular. Alternativamente, a Teoria Imunológica se baseia na diminuição da capacidade 

do sistema imunológico à medida que envelhecemos. Finalmente, a Teoria dos Radicais 

Livres, teoria mais estudada atualmente, se sustenta na ideia de que o envelhecimento 

celular normal é originado e acelerado pelos radicais livres. Apesar de todos os estudos 

sobre o processo de envelhecimento, nenhuma teoria é totalmente satisfatória (5). 

Nosso corpo apresenta uma ampla capacidade de adaptação, estando em constante 

equilíbrio. À medida que envelhecemos, este equilíbrio se rompe, gerando um 

desequilíbrio entre ação e o tempo de resposta dos diversos sistemas que mantém nosso 

organismo ativo, assim como o Sistema Neuromuscular, por exemplo, causando 

distúrbios motores. (6) Sabe-se que a morbidade aumenta na medida em que 

envelhecemos (7), o que evidencia a necessidade de atendimento qualificado ao idoso. 

(8). 

Desde o século XIX, o Modelo Biomédico em saúde é o mais utilizado por 

profissionais. Ele se originou na era Renascentista, onde o pensamento científico tornou-

se um modelo de produção do verdadeiro conhecimento, onde o homem era visto de 

forma fragmentada, como uma máquina, focando simplesmente na doença e em sua cura 

(9). Nesse contexto, começou-se a questionar a forma de atender às necessidades de saúde 
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da população, e isso repercutiu em vários movimentos e discussões sobre educação e 

saúde. (10) A formação dos profissionais da área da saúde vem sendo discutida desde 

1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em meio às questões levantadas pela 

Reforma Sanitária, percebeu-se a necessidade de modificação do ensino em saúde, 

reformulando a atuação dos profissionais frente às necessidades da população. Notou-se 

a necessidade de reestruturar o processo de trabalho, assim que o foco da atenção deixou 

de ser a sociedade e passou a ser o indivíduo. (11) 

 Devido às conquistas através da Reforma Sanitária, a Constituição Federal, 

atribuiu ao Sistema Único de Saúde (SUS) “ordenar a formação de recursos humanos na 

área da saúde”, porém, o Sistema Educacional também é responsável pela formação na 

área da saúde (11). Desta forma, as Diretriz Curricular Nacional do Curso de Fisioterapia 

(DCN) e as Diretrizes do SUS sustentam a organização e elaboração curricular e das 

práticas de ensino, para a geração do conhecimento. Essas Diretrizes representam o início 

de inúmeras mudanças na formação em saúde, repensando a necessidade de mudanças no 

modelo tradicional de ensino, onde o professor assume o papel central, sendo o único 

transmissor do conhecimento (12). Desta forma, os alunos exercem o papel de receptores 

deste conhecimento, sendo dissociado das experiências do aluno, não permitindo que ele 

construísse uma visão crítica e reflexiva sobre tal conhecimento. (13). 

O modelo tradicional de ensino é marcado pela formação curricular moldada, 

rígida e especializada onde a prática profissional é dissociada das disciplinas e a teoria da 

prática profissional (13). A proposta das DCN procura integrar os conteúdos referentes 

ao ensino, sugerindo o uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, fazendo com 

que o aluno aprenda a aprender, e que ele participe ativamente do processo de 

aprendizagem, deixando de ser apenas o receptor do conhecimento. Faz com que o aluno 

problematize diversas situações reais, comuns à sua vivência e à sociedade (12), dando 

importância e significado ao conhecimento prévio do aluno. (14)  

Entretanto, apenas inserir o aluno neste novo ambiente não é suficiente, é preciso 

que ocorra a reorganização para que realmente aconteça a transformação do ensino em 

saúde (15). Sabe-se que profissionais recém-egressos das universidades não apresentam 

competências mínimas para atuar na atenção aos idosos, principalmente porque alguns 

sintomas de enfermidades podem ser confundidos com transtornos normais que ocorrem 

durante o processo de envelhecimento (8). Diante dos fatos, o país tem tentado mitigar 
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essa realidade por meio da Política Nacional do Idoso (PNI) (16), e do compromisso com 

a Assembleia Mundial para o Envelhecimento de 2002, os quais preveem ações na área 

de Educação para a formação de profissionais da saúde (17,18). Nesta perspectiva, é 

evidenciada a escassez de recursos socioeducativos direcionados ao atendimento ao idoso 

e a necessidade da inclusão destes nos currículos dos cursos superiores da área da Saúde 

(19). 

Um dos cursos que carece deste progresso é o curso de Fisioterapia. A Fisioterapia 

tem evoluído rapidamente nos últimos anos, incorporando uma miríade de conhecimentos 

e habilidades de forma cada vez mais complexa e ampla (20). Isto devido ao 

desenvolvimento de aprimoramentos e pós-graduações em uma variedade de áreas 

clínicas. Deste modo, os fisioterapeutas desenvolveram níveis maiores de conhecimentos 

e habilidades em áreas específicas, o que levou à especialização dentro da profissão (21). 

Durante o período de formação acadêmica, o fisioterapeuta aprende as habilidades 

descritas nas DCN do Curso de Fisioterapia (DCN-CF), que constituem orientações para 

a elaboração dos currículos que devem ser adotadas por todas as instituições de ensino 

superior (22). Um aspecto claro nas DCN-CF é a importância de se formar profissionais 

capazes de atuar no atendimento à população em geral. Entretanto, observa-se a ausência 

de diretrizes que abordem a saúde do idoso e o processo de envelhecimento, e indiquem 

habilidades e competências específicas da área (23). Para fins de construção dos 

currículos e programas educacionais voltados para a saúde do idoso no curso de 

Fisioterapia deve-se criar uma lista de competências na qual estes currículos se basearão 

(8, 23-27).  

Indica-se, portanto, que a Educação Baseada em Competências (EBC) é o 

primeiro passo em direção à formação do profissional inter e multidisciplinar. As 

competências têm sido desenvolvidas com o empenho e o auxílio de profissionais e 

pesquisadores no mundo todo, tendo sido aceitas por uma vasta audiência internacional. 

Estas fornecem a fundação para o desenvolvimento de padrões, os quais descrevem 

comportamentos específicos que indicam o limiar mínimo para a conquista da 

competência profissional (28), dessa forma, auxilia também na avaliação do desempenho 

do aluno. 

Para a Fisioterapia, um ótimo exemplo é o instrumento de avaliação “Assessment 

of Physiotherapy Practice” (APP), o qual é proveniente de um estudo extenso de 



4 

 

levantamento de competências em Fisioterapia (35). Este levantamento resultou na 

criação do instrumento de avaliação, o qual possui 20 subcategorias divididas em sete 

categorias maiores. O presente estudo tomou por base o APP para fundamentar uma 

revisão das competências em Fisioterapia Geriátrica e Gerontológica  

Consta na literatura que o conceito de competência apresenta um caráter 

polissêmico, devido à falta de consenso a respeito de uma única definição (30). Este termo 

é definido pelo International Board of Standards for Training and Performance 

Instruction (IBSTPI) (30), como “um conhecimento, habilidade ou atitude que habilita 

uma pessoa a efetivamente atuar em atividades de determinada profissão ou função 

segundo os padrões esperados para o emprego”. O National Center for Education 

Statistics dos EUA (NCES) (31) define competência como “uma combinação de perícias, 

habilidades e conhecimento necessários para a realização de determinada tarefa”. 

Entretanto, para o presente estudo foi utilizada a definição do estudioso Vasco 

Moretto (32), que define competência como “um conjunto de habilidades desenvolvidas 

de maneira harmônica e que caracterizam de maneira mais ampla, por exemplo, uma 

função ou profissão específica: ser médico, advogado ou professor de química...”; “...um 

conjunto de conhecimentos e atitudes, capacidades e aptidões que habilitam alguém para 

vários desempenhos da vida.”  
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1.    Justificativa 

Considerando estas premissas, a PNI destaca a limitada abordagem dada à 

Geriatria em cursos acadêmicos e aponta para a necessidade da formação de profissionais 

qualificados para atender às reais necessidades sociais. Esta necessidade e a inadequação 

de currículos de Geriatria e Gerontologia nas universidades brasileiras levaram à 

elaboração do plano de ação educacional da PNI que dentre quatro diretrizes, duas 

preveem: 

“a) inclusão nos currículos escolares de disciplinas que abordem o 

processo do envelhecimento, a desmistificação da senescência, como 

sendo diferente de doença ou de incapacidade, valorizando a pessoa 

idosa e divulgando as medidas de promoção e prevenção de saúde em 

todas as faixas etárias; 

b) adequação de currículos, metodologias e material didático de 

formação de profissionais na área da saúde, visando ao atendimento 

das diretrizes fixadas nesta Política.” (33) 

Deste modo, pesquisas como este estudo são necessárias para o desenvolvimento 

de competências que formam a base para a construção de um currículo acadêmico no 

cuidado à saúde do idoso. 

Este levantamento foi feito junto a profissionais e docentes desta categoria 

profissional que atuam na área, a fim de responder à seguinte pergunta: quais são as 

competências mais importantes na formação do fisioterapeuta no cuidado ao idoso? 
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2.  Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo levantar e propor um conjunto de 

competências, na forma de conhecimentos, habilidades e atitudes, necessárias para o 

cuidado ao idoso na formação profissional de fisioterapeutas. 

2.2 Objetivos intermediários 

Diante do exposto anteriormente, o presente estudo teve como meta atingir os 

seguintes objetivos intermediários: 

 Levantar sistematicamente as competências necessárias para a Fisioterapia 

Geriátrica e Gerontológica na literatura; 

 Realizar um estudo da importância de competências presentes nas DCN-CF e na 

literatura; 

 Realizar uma pesquisa de campo sobre a importância das  competências na forma 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, necessárias para o cuidado ao idoso 

para a formação profissional de fisioterapeutas, junto a profissionais desta 

categoria profissional que atuem na área; 

 Propor um sistema de construção de currículos baseado na importância de 

conhecimentos; 

 Propor uma adaptação do APP e de um sistema de pesagem neste instrumento 

de avaliação para Fisioterapia Geriátrica e Gerontológica. 
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3.  Metodologia 

3.1 Tipo de Estudo  

Estudo descritivo quantitativo e estudo qualitativo, tipo estudo de caso com visão 

temática. 

3.2 Cenário da Pesquisa  

            Pesquisa desenvolvida por meios eletrônicos, virtuais 

3.3 População e Amostra 

Na parte do estudo qualitativo, participaram da pesquisa fisioterapeutas do estado 

de São Paulo, que possuem no mínimo dois anos de formado e fisioterapeutas docentes 

em disciplinas relacionadas à saúde do idoso. 

3.4 Procedimentos Éticos 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Marília, conforme Resolução CNS 196/96 – Conselho Nacional de Saúde, 

(Número CAAE 04455712.6.0000.5413) e somente após sua aprovação, iniciou-se a 

coleta dos dados. Os objetivos e procedimentos do estudo foram esclarecidos aos 

participantes, que assinaram digitalmente um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido concordando com a participação no estudo (Apêndice I). 

3.5 Instrumento de Coleta de Dados 

3.5.1 Revisão integrativa 

Para atingir os objetivos deste trabalho, primeiramente foi realizada uma revisão 

integrativa, permitindo a síntese de vários estudos publicados relacionados às 

competências para o cuidado ao idoso. O levantamento bibliográfico foi realizado através 

das bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (Medline), 
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PubMed, Google Scholar, SciElo, Scopus, Web of Science. Foram utilizados como 

descritores ou palavras: competência(s), fisioterapia, idoso(s), cuidado, conhecimento(s), 

atitude(s), comportamento(s), habilidade(s), terceira idade, envelhecimento, geriatria, 

gerontologia, e suas respectivas traduções para o inglês e para o espanhol. A busca foi 

realizada independentemente do ano de publicação dos artigos. Foram utilizados como 

critérios de inclusão: artigos publicados em português, inglês e espanhol; artigos que 

retratassem as competências em fisioterapia para o cuidado ao idoso. 

Foram critérios de exclusão: artigos que não eram específicos da área de 

Fisioterapia, que não eram específicos ao tratamento do idoso, que abordaram o paciente 

e não o profissional, que não forneceram nenhuma competência, que abordaram o tema 

de forma interdisciplinar, e/ou que não respondiam a temática desta revisão. Na 

construção desta revisão, foram realizadas as seguintes etapas (34): identificação do 

problema, pesquisa na literatura, avaliação dos dados, análise dos dados, apresentação. A 

coleta de dados ocorreu entre os meses de Novembro e Dezembro de 2013. Foram 

analisados um total de 125 artigos, dos quais apenas oito não se encaixaram nos critérios 

de exclusão. A maioria dos artigos focou em competências na área da saúde, mas não 

especificamente sobre a Fisioterapia. Do mesmo modo, a maioria abordou competências 

no tratamento de sintomas não específicos ao idoso. 

Por fim, foi realizado o agrupamento das competências encontradas nas 

referencias de acordo com o APP (Anexo I).  

Neste instrumento de avaliação, cada competência possui um ranque de scores 

entre zero e quatro, sendo zero (0) o grau mínimo de desempenho; um (1) o qual indica 

que poucos indicadores de desempenho atingiram um nível adequado; dois (2) demonstra 

que a maioria dos indicadores alcançou um desempenho adequado; três (3) demonstra 

que a maioria dos indicadores teve um desempenho bom; e quatro (4) o aluno demonstra 

a maioria dos indicadores de desempenho em um nível excelente de competência. Este 

instrumento foi construído com o intuito de padronizar a avaliação da competência clínica 

de estudantes de fisioterapia na Austrália. Este foi o primeiro passo necessário para a 

contínua evolução e aperfeiçoamento de um instrumento com propriedades de medidas 

desejáveis. (29) 
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3.5.2 Questionário 

Na segunda etapa foi utilizado um questionário sobre competências na forma de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, com o intuito de fornecer dados para a elaboração 

de currículos escolares adequados, ao que se espera da formação de um profissional 

qualificado. Participaram desta pesquisa fisioterapeutas profissionais e docentes em 

disciplinas relacionadas à saúde do idoso. O questionário e as competências (Apêndice 

II) foram baseados na literatura (6, 23, 35 - 46). Foi fornecida aos participantes a 

possibilidade de classificar cada competência de acordo com sua importância em um 

score de zero (sem importância) a sete (muito importante), em relação ao currículo de 

Fisioterapia Geriátrica e Gerontológica. Adicionalmente, três questões abertas sobre 

conhecimentos, habilidades e atitudes, respectivamente, procuraram investigar 

competências que os participantes achassem importante mencionar. A coleta dos dados 

foi realizada de forma virtual, através do site 

www.famemapesquisa.limequery.com/index.php/661841/lang-pt-BR, criado 

exclusivamente para o presente estudo.  

3.6 Análise dos Dados Qualitativos 

A análise dos dados coletados nas questões abertas foi realizada através da Análise 

de Conteúdo e através de nuvens de palavras (tag clouds). 

Análise de Conteudo é “...uma ferramenta que a partir da apreciação objetiva da 

mensagem, facilita o processo de inferências advindas das informações fornecidas pelo 

conteúdo da mensagem, ou o levantamento de premissas, a partir dos resultados do 

estudo.” (47) e que ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de 

seus significados num nível que vai além de uma leitura comum (48). 

Este método de avaliação apresenta três etapas. A primeira etapa se baseia na 

transcrição das entrevistas de forma organizada e na identificação dos indicadores. Na 

segunda etapa, os dados coletados foram reexplorados de forma sistemática para aceitar 

ou refutar hipóteses analíticas iniciais. Na terceira etapa, os resultados foram trabalhados 

para que se tornassem significativos de acordo com padrões inteligíveis (48). 
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Como forma de explorar melhor os dados qualitativos, utilizou-se a técnica nuvem 

de palavras, que é uma técnica que consiste na formação de palavras de tamanhos 

variados, possuindo um papel muito importante neste trabalho, deixando em evidência os 

temas cujos participantes consideraram mais importantes (49). 

À medida que as palavras se repetem, elas apresentam um tamanho maior, 

destacando-se das outras, possibilitando assim uma compreensão visual mais facilitada. 

Dessa forma, foi utilizado o sistema virtual Wordle (www.wordler.net), que permite a 

utilização de pequenos ou grandes textos, permitindo a realização de ajustes como 

tamanhos e tipos de fontes e cores, por exemplo, buscando ser um complemento para a 

Análise de Conteúdo (49).  

 

3.7 Análise dos Dados Quantitativos 

Foram realizadas análises estatísticas para evidenciar o consenso das respostas em 

relação aos perfis dos participantes. As respostas de docentes e profissionais foram 

comparadas utilizando uma one-way ANOVA. A correlação entre os scores e a idade, o 

tempo de formado e o tempo de docência foi analisada com testes de correlação de 

Spearman. As respostas foram comparadas entre membros do sexo masculino e feminino 

utilizando-se o teste de Mann-Whitney. Todas as análises foram feitas no programa 

Statistica 10®, considerando-se o intervalo de confiança de 95% (p<0,05) para resultados 

significativos.   

http://www.wordler.net/
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4.  Resultados 

4.1 Revisão integrativa 

Os resultados mostram 243 competências, encontradas em 8 artigos e 

categorizadas de acordo com o APP (Tabela 1). As categorias gerais com maior 

frequência nos artigos foram “Comportamento profissional” e “Intervenção”. As 

categorias específicas com maior frequência foram “É um educador eficaz” e 

“Comprometimento com o aprendizado”, salientando a importância do conhecimento na 

formação do profissional competente em fisioterapia geriátrica. 

Tabela 1 - Levantamento das Competências em Fisioterapia Geriátrica 
publicadas na literatura. As competências foram classificadas em 
Categorias (números) e subcategorias (letras). A soma total de 
competências em cada categoria é mostrada em parênteses 

Competências Frequência 
 nos artigos 

Referência 

1) Comportamento profissional 11 (77) 36,37,41,44 

a. Compreensão dos direitos e consentimentos do 
paciente 

7 36,37,40,41 

b. Comprometimento com o aprendizado 24 36-38,40-42 

c. Prática ética, legal e culturalmente sensitiva, 
profissional 

18 36,38,39,42 

d. Trabalho em equipe (incluindo comunicação) 17 36,37,41 

2) Comunicação 5 (23) 36,43,44 

a. Comunicação efetiva e apropriada, verbal ou não verbal 13 36,37,41,42,44 

b. Habilidades corretas na manutenção de registros 5 36,37,44 

3) Avaliação 12 (28) 36,41,44 

a. Entrevistas ou avaliação do paciente apropriadamente 8 36,39,41 

b. Métodos para medir indicadores de saúde apropriados 6 36,37,39,41 

c. Procedimentos de avaliação física apropriados 2 36,41 

4) Análise e Planejamento 5 (39) 36,45 

a. Interpreta apropriadamente os resultados das 
avaliações 

13 36,38,39,41 

b. Identifica e prioriza os problemas do paciente 9 36-42 

c. Estabelece objetivos realistas com o paciente a curto e 
longo prazo 

7 36,37,41 

d. Seleciona intervenções adequadas em colaboração 
com o paciente (tratamento conforme a necessidade do 
paciente ou histórico) 

5 36,39,41,42 

   

5) Intervenção 5 (56) 36,41,44 

a. Conduz intervenções apropriadamente 11 36,37,39 
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b. É um educador eficaz 35 36,37,39,41 

c. Monitora os efeitos da intervenção 1 36 

d. Progride a intervenção apropriadamente 2 36 

e. Compromete-se com o planejamento de alta 2 37,39 

6) Prática Baseada em Evidência (PBE)   

a. Aplica a PBE no tratamento do paciente 6 36,38,41 

7) Manejo de risco   

a. Identifica eventos de risco ou quase eventos, e 
minimiza os riscos  associados com a avaliação e com a 
intervenção 

14 36-39,42 

Fonte: (34,35) 

5.2 Questionário 

Um total de 942 cartas-convite foram enviadas (Figura 1). Estas cartas foram 

enviadas por e-mail nominal ou para o coordenador dos cursos de graduação e pós-

graduação em Fisioterapia. Adicionalmente, profissionais receberam as cartas-convites 

por meio de mídias sociais. No total, foram enviadas 480 cartas para docentes (51% do 

total) e 462 cartas para profissionais (49% do total). O número de docentes convidados 

pode ter sido maior, uma vez que foi solicitado para os coordenadores de curso que 

encaminhassem o convite para os docentes de sua instituição. Como resultado, 61 pessoas 

responderam ao questionário, totalizando apenas 6,4% da amostra potencial. Destas 61 

pessoas, 40 eram profissionais (66% do total) e 21 eram docentes (34% do total). Um 

profissional e um docente não preencheram completamente o questionário e, portanto, 

foram excluídos da análise. 
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Figura 1 - Fluxograma do número de cartas convite enviadas e sua disposição 
entre docentes e profissionais, assim como a quantidade de 
respostas e sua divisão entre profissionais e docentes 

 

As respostas (Figura 2) tiveram um score médio de 6,52 ± 0,33; com média 

mínima de 5,65 (Conhecimento: Terapia com múltiplas drogas e suas consequências) e 

máxima de 6,96 (Conhecimento: Habilidades para exame físico dos distúrbios de marcha 

e equilíbrio, reconhecendo sinais de envelhecimento normal ou anormal, avaliação pré-

operatória). A nota mínima dada a uma pergunta foi 0 (Sem importância) e a nota máxima 

foi 7 (Muito importante).  
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Figura 2 - Score médio das competências referentes aos 48 itens do 
questionário. 

 

Os resultados indicam que houve concenso entre as respostas de profissionais e 

docentes (Figura 3), não havendo uma diferença significativa nos scores médios dados 

pelos dois grupos (ANOVA; F = 0,386; p = 0,535). 
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Figura 3 - Comparação entre os scores médios das competências referentes 
aos 48 itens do questionário entre docentes (1) e profissionais (2) da 
Fisioterapia Geriátrica. Não hove diferença significativa nas 
respostas (ANOVA; F = 0,386; p = 0,535). 
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Os resultados mostram que há correlação positiva entre a idade dos participantes 

e o score dado (Coeficiente de correlação de Spearman r = 0,3; p = 0.02; N = 59; Figura 

4a). Os resultados também indicam uma correlação positiva entre o tempo de formado e 

o score (Coeficiente de correlação de Spearman r = 0,331; p = 0.01; N = 59; Figura 4b). 

Não houve correlação entre o score médio e o tempo de docência (Coeficiente de 

correlação de Spearman r = 0,355; p = 0.123, N = 20). Não houve diferença nas respostas 

com relação ao sexo dos participantes (Mann-Whitney, U =320,0; p = 0,333, N = 59). 
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Figura 4 - Correlação entre a soma dos scores das respostas e a idade (a) e o 
tempo de formado (b) dos participantes. 

 

4.2 Estudo Qualitativo 

A análise qualitativa das questões abertas resultou em 55 novas competências, as 

quais foram agrupadas em categorias de acordo com o APP (Tabela 2). Estes resultados 

foram somados aos dados da revisão integrativa e um sistema de pesagem foi gerado com 

base na soma das frequencias de cada categoria (Tabela 3). 
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Tabela 2 - Resultados das perguntas abertas do questionário após análise 
qualitativa. As respostas foram enquadradas em categorias, de 
acordo com o APP 

APP Competências Ocorrências 

1) Comportamento profissional Domínio próprio 1 
 Separar vida pessoal da profissional 1 
1a) Compreensão dos direitos e 
consentimentos do paciente 

Violência contra o Idoso 1 

 Estatuto do Idoso 1 
 Respeitar o paciente e os seus limites 4 
1b) Comprometimento com o 
aprendizado 

Dados demográficos e aumento da 
população idosa 

1 

 
Sistema Único de Saúde, Saúde 
Pública 

4 

1c) Prática ética, legal e 
culturalmente sensitiva, profissional 

Fatores culturais 1 

 Ser ético 1 

2) Comunicação 
Desafiar e incentivar o paciente a se 
superar, elevar auto-estima do 
paciente 

4 

 Prática de forma divertida 1 

3) Avaliação 
Métodos de avaliação, avaliação 
correta 

11 

4) Análise e Planejamento 
Percepção de interações 
fisiopatológicas 

1 

5) Intervenção Funcionalidade 1 
 Postura 3 
 Fragilidade/Osteomiopatias 5 
 Técnicas terapêuticas, atualização 5 

 
Atividade Física/Fisiologia do 
Exercício 

3 

 Conduta de acordo com a avaliação 1 
5a) Conduz intervenções 
apropriadamente 
 

Técnicas corretas 1 

5b) É um educador eficaz (com o 
paciente, sua família e com a equipe 
multidisciplinar) 

Família do Idoso 2 

 Orientações corretas 1 
5e) Compromete-se com o 
planejamento de alta 

Planejamento de alta 1 

Fonte: (35,36) 
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Tabela 3 - Frequência total das competências, somando os dados da 
pesquisa qualitativa aos dados da revisão integrativa. A partir destas 
frequências, foi estabelecido um peso para cada competência a ser 
avaliada através do APP. Em parêntese, a média de cada categoria 
e o respectivo peso médio. Pesos estabelecidos conforme a seguinte 
escala: 1) de 0 a 10, 2) de 11 a 20, 3) de 21 a 30, 4) Acima de 30.  

Competências Frequência total Peso 

1) Comportamento profissional 13 (18.4) 2 (2) 

a. Compreensão dos direitos e consentimentos do 
paciente 

13 2 

b. Comprometimento com o aprendizado 29 3 

c. Prática ética, legal e culturalmente sensitiva, 
profissional 

20 2 

d. Trabalho em equipe (incluindo comunicação) 17 2 

2) Comunicação 10 (9.3) 1 (1) 

a. Comunicação efetiva e apropriada, verbal ou não 
verbal 

13 2 

b. Habilidades corretas na manutenção de registros 5 1 

3) Avaliação 23 (9.75) 3 (1) 

a. Entrevistas ou avaliação do paciente 
apropriadamente 

8 1 

b. Métodos para medir indicadores de saúde 
apropriados 

6 1 

c. Procedimentos de avaliação física apropriados 2 1 

4) Análise e Planejamento 6 (8) 1 (1) 

a. Interpreta apropriadamente os resultados das 
avaliações 

13 1 

b. Identifica e prioriza os problemas do paciente 9 1 

c. Estabelece objetivos realistas com o paciente a curto 
e longo prazo 

7 1 

d. Seleciona intervenções adequadas em colaboração 
com o paciente (tratamento conforme a necessidade do 
paciente ou histórico) 

5 1 

   

5) Intervenção 23 (13.1) 3 (2) 

a. Conduz intervenções apropriadamente 12 2 

b. É um educador eficaz 38 4 

c. Monitora os efeitos da intervenção 1 1 

d. Progride a intervenção apropriadamente 2 1 

e. Compromete-se com o planejamento de alta 3 1 

6) Prática Baseada em Evidência   

a. Aplica a PBE no tratamento do paciente 6 1 

7) Manejo de risco   

a. Identifica eventos de risco ou quase eventos, e 
minimiza os riscos  associados com a avaliação e com a 
intervenção 

14 1 

(35,36) 
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O resultado da nuvem de palavras referente aos Conhecimentos indica um papel 

importante da avaliação no cuidado ao idoso (Figura 5). Quanto às habilidades, a 

avaliação aparece novamente com alta importância, assim como habilidades referentes ao 

diagnóstico (Figura 6). Na nuvem referente às atitudes, o respeito e o domínio próprio se 

destacam perante as demais atitudes (Figura 7). 

 

Figura 5 - Nuvem de palavras dos dados qualitativos referentes aos 

Conhecimentos necessários para a formação competente do fisioterapeuta no 

cuidado ao idoso. 
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Figura 6 - Nuvem de palavras dos dados qualitativos referentes às Habilidades 

necessárias para a formação competente do fisioterapeuta no cuidado ao 

idoso.

 

Figura 7 - Nuvem de palavras dos dados qualitativos referentes às Atitudes 

necessárias para a formação competente do fisioterapeuta no cuidado ao 

idoso. 
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5.  Discussão 

5.1 Revisão integrativa 

Os resultados apresentados nesta revisão integrativa indicam que as competências 

descritas nos artigos revisados foram satisfatoriamente incluídas nas categorias definidas 

pelo APP. Dentre estas categorias, a mais relevante foi a capacidade do profissional de 

Fisioterapia em ser um educador eficaz, ou seja, ser capaz de comunicar e instruir 

pacientes/familiares sobre os procedimentos de avaliação e intervenção. 

As atitudes dos alunos em relação aos idosos são cruciais para a aquisição do 

conhecimento e a prática competente do estudante em fisioterapia, uma vez que a 

ideologia dos estudantes se tornará o fundamento para o seu comportamento profissional 

e para as normas de sua profissão (42). 

 Os resultados também sugerem que a competência com segundo maior grau de 

relevância é o comprometimento do profissional com o aprendizado, indicando a 

necessidade constante da busca por conhecimento que o Fisioterapeuta deve ter para a 

realização de procedimentos de forma competente. O comprometimento com o 

aprendizado e a educação continuada são considerados fatores essenciais para a aquisição 

e manutenção de conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias para uma prática 

competente (50). 

Diante disso, destaca-se a importância dos cursos de aprimoramento e pós-

graduação, os quais permitem que os profissionais se atualizem continuamente, já que 

estas competências não estão descritas nas DCN-CF para os cursos de graduação.  

Observa-se também a necessidade de atenção especial com relação ao paciente 

idoso e seus familiares. Em grande parte das Universidades, disciplinas referentes à saúde 

do idoso são incluídas nos currículos de cursos de graduação em Fisioterapia.  Entretanto, 
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existem algumas Universidades que não abordam o cuidado ao idoso de forma 

individualizada, formando então profissionais que não possuem competências frente a 

esta parcela da população em constante crescimento.    

O levantamento de competências pode resultar em uma melhor compreensão do 

que é um fisioterapeuta competente, levando a uma avaliação clínica provavelmente mais 

válida e confiável. Além disso, este tipo de estudo abre possibilidades de padronização e 

harmonização dos procedimentos de avaliação clínica através das fronteiras 

institucionais. Portanto, fornece uma base para a criação de instrumentos de avaliação 

que levam em consideração as necessidades institucionais de validade e confiabilidade, a 

necessidade de graduandos de objetividade, dos educadores de praticidade, e das partes 

interessadas de transparência e comparabilidade (38,41). 

Embora currículos baseados em competências contribuam para reduzir a 

variabilidade e para o cumprimento das necessidades no cuidado ao idoso por 

profissionais bem treinados, estas competências devem ser constantemente atualizadas, 

devido ao surgimento de novas metodologias, técnicas, tecnologias e políticas 

concomitantes (39). Além disso, os processos de implementação de diretrizes da prática 

clínica são geralmente complexos, mas uma vez seguidos, podem resultar em menores 

índices de gravidade, principalmente quando competências especificas são abordadas 

(40).  

Estudos têm mostrado a necessidade de currículos direcionados para preparar os 

estudantes com competências especificas no atendimento de casos clínicos específicos, 

como Reumatismos (42) Alzheimer (43), dor (44). 

Deste modo, desmitificando o conhecimento e as habilidades práticas para o 

cuidado direto de pacientes com enfermidades especificas, respeitando a sua diversidade, 
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aumentando sua atenção aos sentimentos e experiências do idoso incapacitado, atentando 

ao desafio do trabalho multi-disciplinar e em equipe com esta população vulnerável (45). 

A fim de promover um atendimento de excelência para idosos, é imperativo que 

os formuladores de currículo em fisioterapia identifiquem e desenvolvam competências 

essenciais e estratégias de ensino apropriadas para a população idosa do Brasil, a qual 

apresenta diferentes contextos de cuidado. Com essas competências, o aluno de 

fisioterapia permanecerá sendo desafiado a prestar atendimento adequado para as pessoas 

idosas (46).  

5.2 Questionário 

Os resultados médios das respostas a cada competência pode servir de base para 

a construção de currículos em Fisioterapia Geriátrica. O currículo pode ser construído 

utilizando-se um limiar de corte para incluir competências com maior grau de 

importância, de acordo com a abordagem e carga horária disponível.  

A soma dos dados da revisão com dados do questionário pode servir de base para 

um sistema de peso a ser implementado junto com o APP. Deste modo, dando maior 

importância a competências com maior relevância para profissionais, docentes e 

pesquisadores. Os scores presentes no APP (de zero a quatro) podem então ser 

multiplicados por estes pesos e, assim, representar com maior significancia o que se 

espera de uma prática competente em fisioterapia, dando maior importancia para as 

competencias mais relevantes para os pacientes. 

Os resultados apresentados na nuvem de palavras vem salientar a necessidade de 

termos profissionais capacitados a desempenhar uma excelente avaliação de seus 

pacientes, sendo ético e respeitoso para com eles. 
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, existe uma orientação de 

construção de um perfil profissional, sendo ele o resposável a proporcionar ao paciente 

ações de proteção, prevenção e reabilitação da saúde, mantendo sempre o respeito e a 

ética profissional (51 
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6.  Considerações Finais 

Os resultados obtidos sugerem a importância do comportamento dos profissionais 

em saúde frente ao paciente idoso e ao processo de envelhecimento, assim como a 

relevância do respeito ao paciente, das avaliações e intervenções desempenhadas no 

cuidado ao idoso. Observou-se também a importância do comprometimento com o 

aprendizado no processo de formação e capacitação dos profissionais de saúde. Deste 

modo, destaca-se a necessidade de uma educação continuada, mantendo esses 

profissionais atualizados, salientando a importância do conhecimento na formação do 

profissional competente em fisioterapia geriátrica. 

Percebe-se, portanto, que a Fisioterapia ainda tem um caminho longo a ser 

trilhado, havendo a necessidade de transformação na formação desses profissionais, 

estabelecendo competências que foquem na real necessidade do fisioterapeuta no cuidado 

ao idoso. Neste contexto, barreiras para a construção de competências e currículos em 

fisioterapia geriátrica podem retardar o desenvolvimento de uma prática competente na 

saúde do idoso. Por exemplo, o baixo número de docentes que aceitaram participar do 

presente estudo pode ser um indicativo destas barreiras, uma vez que os professores são 

os principais agentes desta transformação.  

Finalmente, espera-se que este estudo possa contribuir com as instituições 

formadoras de Fisioterapeutas, principalmente em disciplinas e cursos de pós-graduação, 

na elaboração de currículos que auxiliem na formação do fisioterapeuta competente no 

cuidado ao idoso. O presente estudo fornece uma base para a construção de currículos, 

indicando os conteúdos destacados como tendo maior importância por profissionais e 

docentes, além de habilidades e atitudes que podem ser incluídos no processo de 

aprendizado e avaliação.  
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Portanto, sugere-se que uma versão brasileira do APP ou um novo instrumento de 

avaliação baseado em competências seja elaborado, a fim de estabelecer padrões para a 

avaliação e formação do fisioterapeuta competente em geriatria e gerontologia. 

Adicionalmente, uma vez que as DCN-CF não abordam a saúde do idoso e o processo de 

envelhecimento, e nem indicam habilidades e competências específicas para a saúde do 

idoso, este estudo tem o potencial de colaborar com a implementação de tais diretrizes. 
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Apêndice I  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Eletrônico 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em Papel 

Competências profissionais para o cuidado ao idoso: necessidades do ensino na graduação em 
Fisioterapia.  

 

Eu,................................................................................................................................................................................. , 

RG n° ........................................, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo, o qual tem por objetivo 

de “fazer um levantamento de competências necessárias frente o cuidado ao idoso na área da 

Fisioterapia, junto a profissionais da área”. 

Estou ciente que minha participação na pesquisa envolve responder a um questionário auto-aplicável com 

perguntas abertas e fechadas. 

Autorizo a divulgação das informações obtidas, mantendo-se o caráter de sigilo das mesmas. Para tanto 

estou ciente de que terei: 

 Garantia de receber esclarecimento a qualquer dúvida relacionada com a pesquisa a qualquer 
momento, seja antes, durante ou depois da pesquisa, sem precisas me justificar; 

 A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 

 A segurança de que não serei identificado e que será mantido caráter confidencial da informação; 

 A segurança de que a minha participação não trará qualquer prejuízo a mim; 

 As informações sobre os resultados do estudo quando solicitado; 

 A segurança de que o material dos questionários não terá outro destino que não o da pesquisa em 
questão. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o 

objetivo do já referido estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação, concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) - Av. Monte Carmelo, 800 - Fone 3402-1827 - cep@famema.br 

Marília, .........de ............................ de 2012 

Assinatura do entrevistado 

RG: _________________ 

Pesquisadores responsáveis pela pesquisa: 

Prof. Dr.Paulo Marcondes Carvalho Junior                   Ana Carolina Gonçalves Vilarinho 

Avenida Monte Carmelo, 800 – Marília –SP                         RG:12.574.506. Crefitto:    
Tel: 14-3402-1829 e 14-8121-9935                                      Tel: (18) 8121-9521 
CRM 60.243 – RG. 9.176.532 - paulo@famema.br             anacarolina.vilarinho@yahoo.com.br  
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Apêndice II – Questionário Online 

Identificação:                                                                                    Data: 

Área de atuação: 

Nome da instituição que estudou:                                                        Tempo de experiência: 

Nome da instituição que é docente: 

Com o objetivo de fazer um levantamento de quais os conhecimentos, 

habilidades e atitudes são necessárias para o Fisioterapeuta ser competente na 

atenção ao idoso, avalie as seguintes competências baseando-se nos seguintes 

conceitos: 

COMPETÊNCIA: É um conjunto de capacidades referentes aos conhecimentos, às habilidades e atitudes 

que conferem um profissional, condições para desenvolver seu trabalho. 

CONHECIMENTO: Entendidos como um conjunto de conteúdos que confere ao profissional o domínio 

cognitivo de um saber.  

HABILIDADES: Entendidas como o conjunto de práticas, em grande parte, adquiridas através de 

repetições, que conferem ao profissional um domínio de saber fazer.   

ATITUDES: Entendidas como o conjunto de comportamentos, predominantemente adquiridos através de 

observação, que confere ao profissional o domínio ético e afetivo de saber ser.  

Para cada um dos itens abaixo marque o grau de importância deste item para a formação 

do fisioterapeuta, sendo 1 o menos importante e 7 o mais importante. Caso o item não seja 

importante para o desempenho do fisioterapeuta marque “sem importância”. 

1. O desenvolvimento de competências requer Conhecimento do Profissional: 

 

1.1 Processo de Envelhecimento 
 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.2 Abordagens para aumentar a vida ativa e saudável: prevenção primária e 

secundária 
 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.3 Diagnóstico, análise das causas e abordagem dos problemas: problemas múltiplos, tanto 

físicos como mentais, assim como incapacidades e suporte social inadequado. 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.4 Terapia com múltiplas drogas e suas consequências. 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.5  Quedas  

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  
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1.6 Imobilidade  

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

 

1.7 Incontinência 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.8 Acidente Vascular Cerebral 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.9 Confusão (Crônica e Aguda) 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.10 Problemas mentais como depressão e demência 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.11 Dificuldades sensoriais 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.12 Doenças terminais e cuidados paliativos 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.13 Causas e prevenção de úlceras de pressão 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.14 Desnutrição 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.15 Demografia, epidemiologia e papel do idoso na nossa sociedade 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.16 Inter-relação entre lesão, incapacidade e dependência. 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.17 O papel das intervenções em idoso doentes e o potencial benefício das abordagens de alta 

tecnologia 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.18 O uso terapêutico e o potencial perigo das medicações habitualmente usadas 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.19 O processo de reabilitação qual a meta a ser atingida, a importância de colocar objetivos e o 

trabalho interdisciplinar. 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  
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1.20 Serviços de suporte comunitário disponível 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.21 Importância da discussão de caso no planejamento 

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

1.22 Papel do cuidado institucional usado pela minoria dos idosos e as questões associadas a isto. 

   sem importância       1       2       3       4       5       6       7  

 

1.23 Fisiologia do Envelhecimento 

  sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

1.24 Síndromes e condições comuns em geriatria, tendo conhecimento dos fatores de risco, 

causas, sinais, sintomas, diagnóstico diferencial, avaliação diagnóstica inicial e estratégias. 

preventivas.  

 sem importância       1       2       3       4       5       6       7 

1.25 Presença de sinais e sintomas de questões e problemas psicossociais.  

 

  sem importância       1       2       3       4       5       6       7 

1.26 Financiamento do cuidado (conhecer o sistema de saúde).  

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

Por favor, inclua e comente outros Conhecimentos, relacionados ao cuidado ao idoso que você 

considera importante para a formação do fisioterapeuta e que não estão incluídos nos itens 

anteriores. 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

2. O desenvolvimento da competência requer Habilidades do Profissional: 

  

2.1 Colher uma história completa incluindo detalhes acerca de suporte social e avaliação 

funcional. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

2.2 Exame Físico completo. 
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 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

2.3 Avaliação Cognitiva. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

2.4 Discutir o cuidado com demais profissionais envolvidos. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

 

2.5 Capacidade de manter boa comunicação com idosos, mesmo com déficits sensoriais. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

2.6 Colher uma história colateral com parentes e cuidadores.  

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

2.7 Aplicar a Avaliação Geriátrica ampla, incluído os métodos de avaliação física, cognitiva, 

emocional e social apropriadamente. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

2.8 Habilidades para exame físico dos distúrbios de marcha e equilíbrio, reconhecendo sinais de 

envelhecimento normal ou anormal, avaliação pré-operatória.  

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

Por favor, inclua e comente outras Habilidades, relacionadas ao cuidado ao idoso que você 

considera importante e que não estão incluídos neste instrumento. 

 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

3. O desenvolvimento da competência requer Atitudes do Profissional: 

 

3.1 Reconhecer que os  idosos  não são homogêneos, tendo diversas experiências e culturas.  

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.2 Observar todos os aspectos da medicina geriátrica e conhecer que a hospitalização aguda é parte dos 

muitos serviços disponíveis para idosos. 
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 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.3 Valorizar o papel de todos os membros da equipe. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.4 Mostrar preocupação com as influências políticas e econômicas sobre a saúde. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.5 Demonstrar equilíbrio entre prolongamento da vida e qualidade de vida. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

 

3.6 Compreender a noção de "boa morte". 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.7 Reconhecer os idosos como parte da sociedade com os mesmos direitos e responsabilidades. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.8 Estar alerta para os vários mitos e estereótipos relacionados ao envelhecimento. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.9 Reconhecer que o envelhecimento, como o racismo, afeta todos os níveis e aspectos da sociedade, 

incluindo os profissionais de saúde, e que podem afetar adversamente o cuidado dos idosos. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.10 Reconhecer que “os idosos" são um grupo diverso com diferentes personalidades, valores, níveis 

funcionais e processos de adoecimento e compreender que cada pessoa necessita ser vista e cuidada 

por sua individualidade e não por sua idade cronológica.  

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.11 Estar aberto e desejar trabalhar com colegas de outras disciplinas no cuidado dos idosos. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.12 Estar alerta para suas atitudes quanto ao seu próprio envelhecimento, incapacidade e morte. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.13 Ser compassivo com aqueles que proveem cuidado no dia a dia e encarar suas dificuldades. 

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

3.14 Considerar a necessidade de melhora ou otimização funcional mais do que o enfoque na doença.  

 sem importância   1      2      3      4     5      6      7 

Por favor, inclua e comente outras Atitudes, relacionadas ao cuidado ao idoso que você considera 

importante e que não estão incluídos neste instrumento. 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  
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Anexo I – Assessment of Physiotherapy Practice (APP) – 

Avaliação da Prática em Fisioterapia 

 

Fonte: Dalton M., Keating J., Davidson M. (2009). Development of the Assessment of 

Physiotherapy Practice (APP): A standardised and valid approach to assessment of 

clinical competence in physiotherapy. 
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AnexoII – Revisão Integrativa 

Competências em Fisioterapia no cuidado ao Idoso: uma revisão integrativa 
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Resumo 

Para a formação de profissionais de fisioterapia capazes de atenderem a população 

em envelhecimento, é necessária a construção de currículos que abordem as competências 

necessárias para o atendimento ao idoso. Portanto, o presente estudo teve como objetivo 

fazer um levantamento destas competências na literatura, com o intuito de fornecer 

informações para a construção de currículos em fisioterapia geriátrica. Foram 

encontrados oito artigos com um total de 243 competências, agrupadas em sete categorias 

principais e 20 subcategorias. Os resultados sugerem que dentre estas competências, a 

capacidade do fisioterapeuta de esclarecer ao paciente e a família sobre os procedimentos 

de avaliação e intervenção tem um papel crucial no atendimento ao idoso. O 

comprometimento do profissional com o aprendizado também se mostrou importante, 

salientando a relevância da educação permanente e capacitação contínua. Os resultados 

desta revisão integrativa podem fornecer informações para a construção de currículos de 

geriatria em cursos de Fisioterapia. 

Palavras-chave: geriatria, idosos, conhecimentos, habilidades, atitudes. 

 

Introdução 

Algumas Universidades ao redor do mundo têm incluído a Geriatria no seu 

currículo em resposta às mudanças demográficas referentes ao envelhecimento da 

população (1). O aumento da população idosa vem ocorrendo nos países em 

desenvolvimento em um espaço de tempo mais curto do que em relação aos países 

desenvolvidos (2), devido principalmente ao aumento da expectativa de vida (3). 
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O Brasil tem sofrido este contínuo e intenso processo de envelhecimento 

populacional, que impõe a necessidade de atendimento qualificado ao idoso.  

Profissionais recém-egressos das universidades não apresentam competências mínimas 

para atuar na atenção aos idosos, principalmente porque alguns sintomas de enfermidades 

podem ser confundidos com transtornos normais que ocorrem durante o processo de 

envelhecimento (4). 

O país tem tentado mitigar essa realidade por meio da Política Nacional do Idoso 

(PNI, Decreto n°. 1948 de 13/07/96), e do compromisso com a Assembléia Mundial para 

o Envelhecimento de 2002, os quais preveem ações na área de Educação para a formação 

de profissionais da saúde (5,6). Nesta perspectiva, é evidenciada a escassez de recursos 

sócio-educativos direcionados ao atendimento ao idoso e a necessidade da inclusão destes 

nos currículos dos cursos superiores da área da Saúde (7). 

Um dos cursos que carece deste progresso é o curso de Fisioterapia. Durante o 

período de formação acadêmica, o fisioterapeuta aprende as habilidades descritas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Fisioterapia (DCN-CF), que constituem 

orientações para a elaboração dos currículos adotadas por todas as instituições de ensino 

superior (8). 

Um aspecto claro nas DCN-CF é a importância de se formar profissionais capazes 

de atuar no atendimento à população em geral. Entretanto, observa-se a ausência de 

diretrizes que abordem a saúde do idoso e o processo de envelhecimento, e indiquem 

habilidades e competências específicas da área (9). Para fins de construção dos currículos 

e programas educacionais voltados para a saúde do idoso no curso de Fisioterapia deve-

se criar uma lista de competências na qual estes currículos se basearão (10, 11, 12, 13, 4). 

 Internacionalmente as competência para a prática da fisioterapia estão descritas no 

“Assessment of Physiotherapy Practice” (APP) (14,15). Este instrumento foi criado para 

avaliar a competência de alunos e profissionais da área de fisioterapia, que resultou na 

criação de um instrumento que possui 20 subcategorias divididas em sete categorias 

maiores. Cada competência possui um rank de scores entre zero e quatro, sendo zero (0) 

o grau mínimo de desempenho; um (1) indicando que poucos indicadores de desempenho 

atingiram um nível adequado; dois (2) demonstra que a maioria dos indicadores alcançou 

um desempenho adequado; três (3) demonstra que a maioria dos indicadores teve um 

desempenho bom; e quatro (4) o aluno demonstra a maioria dos indicadores de 
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desempenho em um nível excelente de competência. Portanto, o presente estudo tomou 

por base o APP para fundamentar um estudo das competências em Fisioterapia Geriátrica 

e Gerontológica  

Portanto, o presente estudo tem como objetivo levantar sistematicamente as 

competências necessárias para a Fisioterapia Geriátrica e Gerontológica na literatura. 

 

Material e métodos 

Para atingir o objetivo deste trabalho, foi realizada uma revisão integrativa, 

permitindo a síntese de vários estudos publicados relacionados às competências para o 

cuidado ao idoso.  

O levantamento bibliográfico foi realizado através das bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System on-line (Medline), PubMed, Google Scholar, SciElo, 

Scopus, Web of Science. 

Foram utilizados como descritores ou palavras: Competência(s), Fisioterapia, 

idoso(s), cuidado, conhecimento(s), atitude(s), comportamento(s), habilidade(s), terceira 

idade, envelhecimento, geriatria, gerontologia, e suas respectivas traduções para o inglês 

e para o espanhol. A busca foi realizada independentemente do ano de publicação dos 

artigos. No total, foram encontrados 125 artigos em revistas indexadas. Destes, oito se 

adequaram aos seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português, inglês e 

espanhol; artigos que retratassem as competências em fisioterapia para o cuidado ao 

idoso. Foram excluídos 117 artigos que não eram específicos da área de Fisioterapia, que 

não eram específicos ao tratamento do idoso, que abordaram o paciente e não o 

profissional, que não forneceram nenhuma competência, que abordaram o tema de forma 

interdisciplinar, e/ou que não respondiam a temática desta revisão. 

Na construção desta revisão, foram realizadas as seguintes etapas, como proposto 

por Whittemore and Knafl (16): identificação do problema, pesquisa na literatura, 

avaliação dos dados, análise dos dados, apresentação. 
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A coleta de dados ocorreu entre os meses de Novembro e Dezembro de 2013. Foi 

realizado o agrupamento das competências encontradas nas referencias de acordo com o 

APP. As 243 competências encontradas na literatura foram agrupadas em 20 categorias 

específicas (Tabela 1), as quais pertencem a sete categorias principais: Comportamento 

Profissional, Comunicação, Avaliação, Análise e Planejamento, Intervenção, Prática 

Baseada em Evidência e Manejo de Risco; as quais possuem subcategorias específicas 

(Tabela 1). Competências que não puderam ser agrupadas em categorias específicas, 

foram categorizadas em categorias gerais. 

 

Resultados 

Os resultados mostram 243 competências, encontradas em 8 artigos e 

categorizadas de acordo com o APP (Tabela 1). As categorias gerais com maior 

frequência nos artigos foram “Comportamento profissional” e “Intervenção”. As 

categorias específicas com maior frequência foram “É um educador eficaz” e 

“Comprometimento com o aprendizado”, salientando a importância do conhecimento na 

formação do profissional competente em fisioterapia geriátrica. 

 

Tabela 1. Levantamento das Competências em Fisioterapia Geriátrica publicadas 

na literatura. 

Competências Frequência nos artigos Referência 

1) Comportamento profissional 11 (76) 17,18,22,25 

a. Compreensão dos direitos e 

consentimentos do paciente 
7 17,18,21,22 

b. Comprometimento com o aprendizado 24 17-19,21-23 

c. Prática ética, legal e culturalmente 

sensitiva, profissional 
18 17,19,20,23 

d. Trabalho em equipe (incluindo 

comunicação) 
17 17,18,22 

2) Comunicação 5 (23) 17,24,25 

a. Comunicação efetiva e apropriada, verbal 

ou não verbal 
13 

17,18,22,23,

25 

b. Habilidades corretas na manutenção de 

registros 
5 17,18,25 

3) Avaliação 12 (28) 17,22,25 

a. Entrevistas ou avaliação do paciente 

apropriadamente 
8 17,20,22 
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b. Métodos para medir indicadores de saúde 

apropriados 
6 17,18,20,22 

c. Procedimentos de avaliação física 

apropriados 
2 17,22 

4) Análise e Planejamento 5 (39) 17,25 

a. Interpreta apropriadamente os resultados 

das avaliações 
13 17,19,20,22 

b. Identifica e prioriza os problemas do 

paciente 
9 17-23 

c. Estabelece objetivos realistas com o 

paciente a curto e longo prazo 
7 17,18,22 

d. Seleciona intervenções adequadas em 

colaboração com o paciente (tratamento 

conforme a necessidade do paciente ou 

histórico) 

5 17,20,22,23 

   

5) Intervenção 5 (56) 17,22,25 

a. Conduz intervenções apropriadamente 11 17,18,20 

b. É um educador eficaz 35 17,18,20,22 

c. Monitora os efeitos da intervenção 1 17 

d. Progride a intervenção apropriadamente 2 17 

e. Compromete-se com o planejamento de 

alta 
2 18,20 

6) Prática Baseada em Evidência   

a. Aplica a PBE no tratamento do paciente 6 17,19,22 

7) Manejo de risco   

a. Identifica eventos de risco ou quase 

eventos, e minimiza os riscos  associados 

com a avaliação e com a intervenção 

14 17-20,23 

   

 

Discussão 

Os resultados apresentados nesta revisão integrativa indicam que as competências 

descritas nos artigos revisados foram satisfatoriamente incluídas nas categorias definidas 

pelo APP. Dentre estas categorias, a mais relevante foi a capacidade do profissional de 

Fisioterapia em ser um educador eficaz, ou seja, ser capaz de comunicar e instruir 

pacientes/familiares sobre os procedimentos de avaliação e intervenção. As atitudes dos 

alunos em relação aos idosos são cruciais para a aquisição do conhecimento e a prática 

competente do estudante em fisioterapia, uma vez que a ideologia dos estudantes se 

tornará o fundamento para o seu comportamento profissional e para as normas de sua 

profissão (21). 
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 Os resultados também sugerem que a competência com segundo maior grau de 

relevância é o comprometimento do profissional com o aprendizado, indicando a 

necessidade constante da busca por conhecimento que o Fisioterapeuta deve ter para a 

realização de procedimentos de forma competente. O comprometimento com o 

aprendizado e a educação continuada são considerados fatores essenciais para a aquisição 

e manutenção de conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias para uma prática 

competente (26). 

Diante disso, destaca-se a importância dos cursos de aprimoramento e pós-

graduação, os quais permitem que os profissionais se atualizem continuamente. Observa-

se também a necessidade de atenção especial com relação ao paciente idosos e seus 

familiares. Em grande parte das Universidades, disciplinas referentes à saúde do idoso 

são incluídas nos currículos de cursos de graduação em Fisioterapia.  Entretanto, existem 

algumas Universidades que não abordam o cuidado ao idoso de forma individualizada, 

formando então profissionais que não possuem competências frente a esta parcela da 

população em constante crescimento.    

O levantamento de competências pode resultar em uma melhor compreensão do 

que é um fisioterapeuta competente, levando a uma avaliação clinica provavelmente mais 

válida e confiável. Além disso, este tipo de estudo abre possibilidades de padronização e 

harmonização dos procedimentos de avaliação clínica além das fronteiras institucionais. 

Portanto, fornece uma base para a criação de instrumentos de avaliação que levam em 

consideração as necessidades institucionais de validade e confiabilidade, a necessidade 

de graduandos de objetividade, dos educadores de praticidade, e das partes interessadas 

de  transparência e comparabilidade (17,20). 

Embora currículos baseados em competências contribuam para reduzir a 

variabilidade e para o cumprimento das necessidades no cuidado ao idoso por 

profissionais bem treinados, estas competências devem ser constantemente atualizadas, 

devido ao surgimento de novas metodologias, técnicas, tecnologias e políticas 

concomitantes (18). Além disso, os processos de implementação de diretrizes da prática 

clínica são geralmente complexos, mas uma vez seguidos, podem resultar em menores 

índices de gravidade, principalmente quando competências especificas são abordadas 

(19). Estudos têm mostrado a necessidade de currículos direcionados para preparar os 

estudantes com competências especificas no atendimento de casos clínicos específicos, 
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como artrite (22) e Alzheimer (23). Deste modo, desmistificando o conhecimento e as 

habilidades práticas para o cuidado direto de pacientes com enfermidades especificas, 

respeitando a sua diversidade, aumentando sua atenção aos sentimentos e experiências do 

idoso incapacitado, atentando ao desafio do trabalho multi-disciplinar e em equipe com 

esta população vulnerável (23). 

A fim de promover um atendimento de excelência para idosos, é imperativo que 

os organizadores de currículo em fisioterapia identifiquem e desenvolvam competências 

essenciais e estratégias de ensino apropriadas para a população idosa do Brasil, a qual 

apresenta diferentes contextos de cuidado. Sem essas competências, o aluno de 

fisioterapia pode ser desafiado na prestação de cuidados adequados para as pessoas idosas 

(24).  
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