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CONTRIBUIÇÕES DA FISIOTERAPIA/EXERCÍCIO 
FÍSICO PARA PACIENTES IDOSOS ATENDIDOS 
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

 

RESUMO 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), por ser uma nova modelagem, oferece 
ainda muita resistência à população, que está acostumada e adaptada ao 
modelo médico centrado. Destaca-se pelo trabalho de uma equipe 
multiprofissional focado na prevenção de doenças e promoção da saúde. O 
presente trabalho teve como objetivo mostrar as principais contribuições da 
fisioterapia/exercício físico para a ESF, especialmente no atendimento à 
idosos. A metodologia empregada foi a revisão de literatura. A coleta de 
dados foi realizada por meio da busca à diferentes autores em artigos 
científicos, livros, revistas e sites. Como conclusão, pode-se inferir que a 
fisioterapia/exercício físico, aplicada a esta modalidade, é muito eficiente, 
pois promove a melhoria da qualidade de vida do indivíduo idoso. A 
importância do profissional fisioterapeuta na ESF é significativa e deve ser 
enfatizada. Ele é habilitado para o reconhecimento dos distúrbios cinéticos 
funcionais dos pacientes, assim como para a prescrição da conduta 
adequada visando prevenir doenças e promover a saúde. 

Palavras-Chave: população idosa; envelhecimento; prevenção; unidades de 
saúde; fisioterapeuta. 

ABSTRACT 

The Family Health Strategy (FHS), being a new model, yet offers much 
resistance to the population that is accustomed and adapted to the medical 
model focused. It is highlighted by the work of a multidisciplinary team 
focused on disease prevention and health promotion. This study aimed to 
show the main contributions of physical therapy / exercise for the ESF, 
particularly in the care of the elderly. The methodology employed was a 
literature review. Data collection was performed by searching the different 
authors of scientific articles, books, magazines and websites. In conclusion, 
we can infer that physical therapy / exercise, applied to this mode is very 
efficient, because it promotes better quality of life of the elderly. The 
importance of physical therapists in the ESF is significant and must be 
emphasized. He is entitled to recognition of the disturbances of the patients 
functional as well as to prescribe the appropriate course of action aimed at 
preventing disease and promoting health. 

Keywords: elderly population; aging; prevention; health units; physiotherapist. 
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1. INTRODUÇÃO 

Considerando que a expectativa de vida da população brasileira está aumentando e que a 

população idosa é a que mais freqüenta as unidades de saúde em busca de atendimento, é 

preciso comprovar como a fisioterapia/exercício físico, seja em caráter preventivo ou 

curativo, pode contribuir com a Estratégia Saúde da Família (ESF) e com esta população. 

O objetivo é que a população envelheça com saúde e qualidade de vida, já que a 

integridade do ser humano inclui tanto a saúde física quanto a mental. 

Além das modificações decorrentes do envelhecimento fisiológico em si, há 

também as doenças próprias da idade. Estas se destacam na sociedade e levam à 

demanda cada vez maior aos serviços de saúde. Tais doenças são crônicas, ou seja, 

permanecem durante anos e exigem cuidados e acompanhamento constantes. Um dos 

maiores desafios da saúde pública é o envelhecimento da população, logo torna-se 

necessário avaliar e comprovar o quanto e como a fisioterapia/exercício físico colabora 

com a ESF e com os idosos reduzindo ou controlando os fatores e doenças resultantes 

desse processo. 

A fisioterapia/exercício físico é imprescindível na atenção primária ao idoso, já 

que auxilia tanto na prevenção das doenças causadas pelo envelhecimento quanto na 

promoção da sua independência e qualidade de vida. Preservando as funções motoras do 

idoso, a fisioterapia retarda a instalação das possíveis incapacidades próprias do processo 

do envelhecimento e trata de dificuldades, alterações e sintomas que já tenham atingido o 

seu organismo. 

É preciso que os idosos e a sociedade em geral sejam alertados sobre o quanto a 

fisioterapia/exercício físico é importante para minimizar as conseqüências das alterações 

fisiológicas e patológicas do envelhecimento, para a independência da população idosa na 

realização de suas atividades de vida diária (AVDs) e para melhores mobilidade e 

qualidade de vida. Se houver essa conscientização, crescerá cada vez mais o número de 

idosos saudáveis os quais reduzirão o uso de medicamentos, as internações e até mesmo 

as consultas médicas devido a dores e desconfortos. Os familiares terão também mais 

tranqüilidade e confiança quanto à saúde e independência deles. 

Pode-se perceber que o fisioterapeuta é um profissional de extrema importância 

nas unidades da ESF e na vida da população idosa, uma vez que possui as técnicas 

adequadas e os conhecimentos aprofundados para a prevenção de doenças e promoção da 

saúde dela. Este profissional é habilitado para a construção do diagnóstico dos distúrbios 
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cinéticos funcionais, prescrição das condutas fisioterapêuticas, bem como 

acompanhamento da evolução do quadro funcional do paciente e sua alta do serviço. 

Existem vários tipos de exercícios terapêuticos utilizados pelo fisioterapeuta, tais 

como a mobilização passiva e ativa, os alongamentos, os exercícios isométricos, isotônicos 

e outros. Em seu âmbito e com seus conhecimentos, ele é capaz de traçar um bom 

programa de exercícios, associado às orientações corretas e essenciais (quanto ao controle 

do processo doloroso – envolvendo o uso dos recursos terapêuticos adequados, postura, 

AVDs, prevenção de deformidades, manutenção dos exercícios, cuidados no domicílio 

etc). Com essas ações, o fisioterapeuta promove a melhora de sintomas e a restauração de 

funções; evita a perda da capacidade funcional, da força muscular e da amplitude 

articular; favorece a independência nas AVDs e colabora para a qualidade de vida do 

paciente idoso. 

A ESF visa principalmente a prevenção de doenças e a promoção da saúde. É 

neste ponto que merece destaque a ação dos profissionais sobre a população idosa por 

meio de atividades direcionadas à melhoria da sua qualidade de vida. No Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), o fisioterapeuta muito contribui com as ações dirigidas 

aos idosos. Através da educação em saúde, o fisioterapeuta cria grupos de orientações, de 

atividades corporais, de discussões, além de fazer visitas domiciliares para instruções aos 

pacientes e seus cuidadores e familiares. 

Na prática, dentro do programa, quando os exercícios de fisioterapia são 

executados correta e regularmente, colaboram para que o indivíduo idoso melhore as 

atividades do seu cotidiano, assim como tenha mais disposição e passe a fazer o que antes 

não conseguia, como, por exemplo, caminhadas, atividades de lazer, domésticas, entre 

outras. É importante, também, salientar a melhora do estado psicológico dos pacientes 

idosos que realizam a fisioterapia. Isso pode ser constatado nas mudanças na maneira de 

pensar e encarar as dificuldades, e no entendimento e aceitação quanto ao processo do 

envelhecimento e socialização. Durante as sessões em grupo, são cumpridas atividades, 

como alongamentos, exercícios metabólicos, respiratórios e de fortalecimento, 

relaxamento entre outras, sempre acompanhados de orientações quanto à postura, AVDs 

e processo do envelhecimento. Há atividades alternativas que também podem ser 

realizadas, como por exemplo, a biodança. 

Assim, este estudo pretende mostrar as principais contribuições da 

fisioterapia/exercício físico para a ESF, especialmente no atendimento a idosos, 

enfatizando o papel do profissional fisioterapeuta nesta equipe multiprofissional. 
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2. OBJETIVO 

Destacar as principais contribuições da fisioterapia/exercício físico para a ESF, 

especialmente no atendimento a idosos. 

3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi efetuada por meio de análise descritiva e qualitativa. Segundo 

Ferrari (1982), a análise descritiva é a mais freqüente por ser de estrutura simplificada. Sua 

finalidade é descrever ou enumerar as características dos fenômenos com base em dados 

protocolares e ideográficos. A análise qualitativa trata de decompor o fenômeno, o 

problema ou o assunto em suas partes essenciais. 

Assim, foi realizada uma revisão bibliográfica através de investigação e 

comprovação. Para isso, foram coletados materiais que comprovassem a eficácia da 

fisioterapia/exercício físico em pacientes idosos. Artigos, teses, experimentos, 

dissertações, capítulos de livros foram acessados nas bases de dados da Bireme 

(www.bireme.br - Lilacs e Medline), www.scielo.br, saudepublica.bvs.br, 

www.saofrancisco.edu.br, além de serem selecionados livros e revistas. 

Acreditamos que não basta apenas discorrer acerca de um determinado assunto. 

É necessário refletir, argumentar e criticar por meio da busca por diferentes autores, ou 

seja, distintas formas de pensar e diversas contribuições científicas. 

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

4.1. Surgimento da Estratégia Saúde da Família 

A família vem se mantendo ao longo da história da humanidade como instituição social 

permanente, o que pode ser explicado por sua capacidade de adaptação e resistência e por 

ser valorizada pela sociedade e por aqueles que a integram. Os programas de inserção da 

família no cenário das políticas públicas e de saúde brasileiras ganharam impulso na 

década de oitenta, devido a interesses diversos, sejam do Estado, da sociedade civil ou de 

organismos internacionais (RIBEIRO, 2004). 

Atualmente, vemos famílias que se desintegram ou cujos membros não convivem 

de fato; jovens que não valorizam o convívio familiar. Verifica-se que isso se deu com o 

tempo, com a modernidade, com as mudanças no mundo. Embora de modo diverso de 
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antigamente, a família constitui-se de grande valor e importância para a sociedade, pois 

aquela é foco de atenção para o desenvolvimento de programas e ações. 

Assim, tanto as exigências de um mundo globalizado, interessado na redução de 

custos dos serviços sociais e de saúde, requerendo lucros crescentes e ao mesmo tempo 

buscando a minimização de conflitos sociais, como as preocupações da sociedade com a 

desagregação social impulsionaram a formulação, pelo Estado, de políticas públicas 

direcionadas à família. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma das traduções de tais 

movimentos (RIBEIRO, 2004). 

Infelizmente, há interesses, tanto políticos quanto sociais, por trás da concepção 

de todo e qualquer projeto. Contudo, a partir do momento que este leva à melhoria e 

desenvolvimento da sociedade, como em saúde, educação, cultura, passamos a nos 

atentar para a faceta positiva dessas ações. A ESF, apesar de suas falhas, surge com a 

intenção de melhorar a saúde da população e apontar conceitos e conhecimentos 

importantes para a modernidade. 

Sendo assim, a ESF alinha-se a um grupo de propostas com características que 

vêm sendo preconizadas, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, 

notadamente a partir da segunda guerra mundial, por organismos nacionais e 

internacionais, como modelos para a reorganização da assistência à saúde. Esses modelos 

são os da Medicina ou Saúde Comunitária, Medicina ou Atenção Integral à Saúde, 

Atenção Primária de Saúde e Atenção Básica de Saúde (SISSON, 2007). 

Percebe-se grande resistência da sociedade, referente às alterações no foco de 

atenção. Os seres humanos são avessos a mudanças, mesmo que estas produzam 

benefícios e vantagens. Isso se deve ao costume de um modelo de atendimentos 

individuais, em que o profissional, ou melhor, o médico tinha sua atenção voltada 

exclusivamente a um paciente e, de certa maneira, resolvia seu problema, principalmente 

pela prescrição de medicamentos. A população tem muita dificuldade em aceitar a 

transição deste modelo para aquele no qual é priorizada a prevenção de doenças e 

promoção da saúde. O paciente é atendido pelo médico o qual faz parte de uma equipe 

multiprofissional. Esta deve interagir para que o paciente não venha a sofrer de alguma 

patologia ou controlar aquela já existente, por meio de intervenções. 

Incorporando e ampliando o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), as primeiras equipes da Estratégia Saúde da Família foram constituídas em 

janeiro de 1994. Uma equipe multiprofissional, composta por médico, enfermeiro, auxiliar 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde, presta atendimento na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) ou no domicílio do paciente e enfatiza as ações de prevenção de doenças e 
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promoção da saúde. Cada equipe conhece a realidade das famílias, pelas quais é 

responsável, por meio de cadastramento e “diagnóstico” de suas características, tornando-

se assim mais sensível às necessidades dos que são atendidos (SOUZA; CARVALHO, 

2003). 

Neste ponto, é necessário enfatizar o trabalho dos agentes comunitários de saúde. 

Eles devem demonstrar grande interesse em aprofundar-se na realidade das famílias, pois 

são os responsáveis por apontar os problemas de saúde e situações de risco existentes 

naquelas que fazem parte do seu território de abrangência. A partir daí, criam-se 

inúmeras condições e possibilidades para que as ações multiprofissionais façam da 

Estratégia Saúde da Família um programa com resolutividade e eficiência. 

O Programa Saúde da Família (PSF) surge no Brasil como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Acredita-se que a busca de novos modelos 

de assistência decorre de um momento histórico-social, no qual o padrão tecnicista-

hospitalocêntrico não atende mais à emergência das mudanças do mundo moderno e, 

conseqüentemente, às necessidades de saúde das pessoas. Assim, a ESF se apresenta 

como uma nova maneira de trabalhar a saúde, qual seja, a família constitui-se o centro de 

atenção e não apenas o indivíduo doente. Nova visão é introduzida no processo de 

intervenção em saúde na medida em que não se espera o indivíduo chegar para ser 

atendido, pois se age preventivamente sobre ele a partir de um novo molde de atenção 

(ROSA; LABATE, 2005). A estratégia do PSF prioriza as ações de vigilância, prevenção, 

promoção e recuperação da saúde, de forma integral e contínua (SOUZA, 2005). 

Embora a ESF enfatize a prevenção, ou seja, a ação antes de a patologia ou a 

enfermidade atingir o paciente, nós, profissionais, ainda temos de voltar-nos ao fator 

saúde. Devemos atrelar o processo saúde-doença às nossas atividades, ou melhor, 

preocupar-nos com o âmbito saúde e não apenas com as definições e correlações entre as 

doenças. 

As informações acerca do direcionamento do programa e as ações e o modo 

como os profissionais atuam devem chegar à população por meio da educação em saúde. 

É fundamental que eles tenham a real visão do que é a ESF, os fatores que a englobam e a 

maneira como desenvolvem seu trabalho para abranger o foco da ESF: a prevenção de 

doenças e promoção da saúde. 

Desta forma, em 1998 a ESF passou a ser considerada estratégia estruturante da 

organização do sistema de saúde. Condicionada pela evolução histórica e organização do 



 Melissa Gonçalves 249 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 • p. 243-260 

sistema de saúde no Brasil, constitui-se um projeto dinamizador e inovador do SUS 

(Ministério da Saúde, 2009). 

Na busca pelo sucesso do programa, é de extrema importância não só a adesão 

dos gestores, mas também o comprometimento de toda a equipe de saúde da família. 

Logo, tanto gestores quanto profissionais devem empenhar-se para que se alcancem os 

indicadores positivos perante a comunidade. Acreditamos que um dos primeiros passos 

seja conscientizar a população quanto à nova “modelagem” de saúde através de ações e 

subsídios que atinjam o interesse da comunidade e levem à sua participação. 

Por fim, a Estratégia Saúde da Família, embora tenha crescido sobremaneira no país, 
atravessa atualmente seu maior desafio para viabilizar-se como estratégia estruturante 
dos sistemas municipais, que é sua consolidação nos grandes centros urbanos. Vive, com 
isso, um paradoxo: ao mesmo tempo em que cresce, desvenda importantes fragilidades 
inerentes a processos de mudança. (GIL, 2006, p. 11-12). 

Desse modo, a população e os profissionais de saúde devem estar dispostos a 

mudanças, principalmente quando estas propiciam muitos benefícios, como é o caso da 

Estratégia Saúde da Família, cujo objetivo primeiro é melhorar a qualidade de vida da 

comunidade, dando um enfoque diferente ao atendimento. 

4.2. Estratégia Saúde da Família x Fisioterapia 

O Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) com a 

Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março do mesmo ano. 

Visava apoiar a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a 

abrangência e as ações da Atenção Primária bem como sua resolutividade, além dos 

processos de territorialização e regionalização (Ministério da Saúde, 2009). 

Em outras palavras, o NASF surgiu para que as equipes de saúde da família 

tivessem subsídios e apoio a fim de atuar no verdadeiro propósito da Estratégia Saúde da 

Família: a prevenção de doenças e promoção da saúde. Esta equipe multiprofissional foi 

concebida com o intuito de acolher a saúde da comunidade em todos os aspectos, desde o 

conhecimento da realidade do ambiente e estrutura familiar até as particularidades 

relacionadas à saúde do indivíduo em si. 

Por conseguinte, há duas modalidades de NASF. O NASF 1 deve ser composto 

por, no mínimo, cinco profissionais de nível superior: psicólogo, assistente social, 

farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissional da educação física, nutricionista, 

terapeuta ocupacional, médico ginecologista, médico homeopata, médico acupunturista, 

médico pediatra, e médico psiquiatra, vinculado de oito a vinte equipes de saúde da 

família. O NASF 2 deve ser constituído por, no mínimo, três profissionais de nível 
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superior de diferentes ocupações, ou melhor, ocupações não-coincidentes: assistente 

social, profissional de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, vinculado a, no mínimo, três equipes de 

saúde da família. A implantação das duas modalidades não pode ocorrer de forma 

concomitante nos Municípios e no Distrito Federal (Ministério da Saúde, 2009). 

É relevante atentar para o fato de que a equipe multiprofissional deve trabalhar 

em conjunto, não através de meros encaminhamentos, mas aplicar ações conjuntas, 

conhecer e discutir o caso e a evolução dos pacientes. Talvez este seja o ponto mais difícil, 

tanto pelos próprios profissionais, que por vezes têm dificuldades de relacionar-se ou 

atuar em grupo através deste apoio matricial, quanto pela infraestrutura das unidades de 

saúde da família em alguns locais. 

Os cursos de capacitação em saúde da família no Brasil, na forma de especialização ou 
residência, têm sido construídos com caráter multiprofissional, incluindo profissionais 
como assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, dentre outros. Esses cursos são locus de experiências importantes para o 
desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, que geralmente não recebe a ênfase 
necessária nos cursos de graduação. (NECKEL et al., 2009, p. 3). 

Assim sendo, verifica-se que a educação continuada dos profissionais dos 

núcleos de apoio à saúde da família é de extrema importância, visto que, no geral, os 

cursos de graduação não dão a devida ênfase ao aprendizado e vivência do trabalho 

multiprofissional que deve ser realizado nas equipes de saúde da família. 

A primeira profissão conhecida na área da saúde foi a medicina, e, na medida em 

que passou a se especializar e a se subdividir, surgiram várias outras, dentre elas a 

fisioterapia. Os fisioterapeutas foram chamados de paramédicos por algum tempo, 

passando à condição de técnicos em fisioterapia como auxiliares médicos (reconhecidos 

no ano de 1963) e, mais adiante, como profissionais de nível superior (1969), 

regulamentados pela Lei nº 6.316 de 1975 (SALMÓRIA; CAMARGO, 2008). 

Atualmente sabe-se que o fisioterapeuta é fundamental não só com referência à 

atenção primária, mas também nos âmbitos ambulatorial e hospitalar. Esse profissional 

desponta com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo 

em diversos aspectos do corpo e da vivência humana. 

Historicamente, a atuação do fisioterapeuta é entendida como assistência na 

esfera de atenção terciária; porém, observa-se que, quando inserido na atenção primária, 

torna-se de grande valia para as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e 

educação em saúde (SILVA; ROS, 2007). A população tem reconhecido os variados focos 

do trabalho desse profissional, ou melhor, passou a perceber que este não atua somente 
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na atenção terciária, podendo contribuir significativamente na atenção primária e na 

secundária. 

O fisioterapeuta é mais conhecido por sua ação na reabilitação, principalmente 

em casos de fratura. Porém, ele está sendo notado no âmbito da ESF, através da qual se 

tem a oportunidade de verificar sua atividade por meio da prevenção de doenças e 

promoção da saúde. Suas ações ganham destaque quando se trata da grande parcela da 

população que procura as Unidades de Saúde: os idosos. Além das alterações próprias do 

envelhecimento, os idosos são predispostos a doenças as quais, com passar do tempo, 

tornam-se crônicas, transformando-os, portanto, em público-alvo de muitos projetos 

criados pelo referido profissional. 

A inserção do fisioterapeuta na ESF é um processo em construção e se realiza de 

forma lenta, apesar de se observar que, por meio de sua atuação, se pode reduzir a 

demanda de atendimento em casos de maior complexidade de atenção à saúde, além de 

melhorar a qualidade de vida da comunidade (TRELHA et al., 2007). 

Grande parte da população ainda não reconhece o valor e importância do 

profissional fisioterapeuta. Em certos momentos, torna-se até difícil a aceitação das 

técnicas empregadas na abordagem do paciente na ESF. Muitos ainda não acreditam nos 

benefícios dos trabalhos em grupo e das orientações domiciliares aos cuidadores de 

pacientes acamados. Tal fato remonta ao modelo antigo que é centrado no atendimento 

individual. 

Mais do que a inclusão do fisioterapeuta na Estratégia Saúde da Família, 

aproximando-o da atenção básica, sua participação nas equipes corresponde à idéia de 

interação, tanto nas ações realizadas como entre os profissionais, facilitando e 

incentivando a adoção de medidas que corroborem para um olhar e uma prática integral 

da saúde (REZENDE et al., 2009). 

Em conjunto, a equipe multiprofissional tem possibilidade de atuar na ESF 

oferecendo grande parte dos subsídios para a melhoria da qualidade de vida da 

população, desde que haja constante amadurecimento profissional e articulação dos 

gestores visando a benefícios nas condições de trabalho nas Unidades de Saúde da 

Família. São estas de extrema importância para que o trabalho dos profissionais renda 

cada vez mais frutos. 

No trabalho junto à comunidade, faz-se necessário que a equipe tenha maturidade e que 
haja desenvolvimento pessoal e profissional, com enfrentamento de diversas realidades, 
para que ocorram a promoção e a reabilitação da saúde dessas famílias. (CAMELO; 
ANGERAMI, 2004, p. 4). 
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O envolvimento do profissional de saúde não deve se restringir ao simples 

atendimento à população adstrita. Ele precisa conhecer a realidade dela e os problemas de 

saúde mais prevalentes, para que assim possam ser traçadas estratégias direcionadas à 

prevenção de doenças e promoção da saúde desta comunidade. 

4.3. Processo fisiológico do envelhecimento 

O envelhecimento é um processo complexo e multifatorial. A diversidade, tanto genética 

quanto ambiental, de cada pessoa impede a fixação de parâmetros. O uso somente da 

idade cronológica (tempo) como medida esconde um amplo conjunto de variáveis. A 

idade em si não é determinante para o envelhecimento, pois ela constitui-se apenas um 

dos aspectos presentes no processo de desenvolvimento, entendida como uma referência 

da passagem do tempo (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

Ao avaliar e tratar um indivíduo idoso deve-se conhecer e levar em consideração 

as fases do envelhecimento, assim como compreendê-lo de maneira global. O profissional 

fisioterapeuta deve estar atento ao fato de que o indivíduo em processo de 

envelhecimento apresenta particularidades, não podendo acolher apenas o fator tempo ao 

assistir essa faixa etária da população. 

Deste modo, com a idade, a visão e a audição, órgãos de percepção, perdem, em 

parte, ou totalmente, a acuidade. As articulações deixam de ter a mesma “elasticidade”; os 

músculos atrofiam; os movimentos tornam-se mais lentos e imprecisos; restringe-se a 

capacidade sexual. Os sistemas respiratório, circulatório, digestivo, urinário e nervoso, 

responsáveis pelas funções essenciais do ser humano, sofrem desordens, sendo algumas 

transitórias e outras crônicas (SILVA, 1978). 

Convém ressaltar que, quanto às articulações, ao envelhecer, o indivíduo vai 

perdendo a amplitude dos movimentos; a sua musculatura torna-se mais fraca e há uma 

redução aparente do trofismo muscular. Podem-se perceber, então, algumas das causas 

pelas quais o idoso sente-se cansado e frágil. Ele encontra inúmeras dificuldades para as 

atividades do cotidiano devido à limitação do movimento e fraqueza muscular, o que 

gera, muitas vezes, dependência e incapacidade funcional. 

Neste sentido, Hermógenes (1996) chama o envelhecimento de entropia. Define 

entropia como um conjunto de alterações degenerativas as quais, com o passar do tempo, 

levam à desorganização extrema dos sistemas biológicos e à morte. 
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Percebe-se que há um conjunto todo envolvido no complexo processo do 

envelhecimento, desde alterações celulares até mudanças no ambiente ao qual o indivíduo 

está exposto. 

O envelhecimento não começa subitamente aos sessenta anos, mas consiste no acúmulo 
e interação de processos bio-psico-sócio-culturais durante toda a vida que podem 
constituir fatores de adoecimento ou promotores de saúde e de bem-estar. (GARCIA et 
al., 2005, p. 3). 

Dessa forma, referidas alterações fazem parte de um processo “natural” e podem 

ser retardadas e até evitadas. Neste contexto, a prevenção de doenças e promoção da 

saúde são vertentes significativas ao indivíduo que visa amenizar as perdas do 

envelhecimento, além de evitar as alterações patológicas decorrentes do processo. 

A capacidade funcional do idoso apresenta-se como um importante indicador do 

grau de independência, além de explicitar a necessidade de medidas preventivas ou 

mesmo de intervenções terapêuticas que reduzam os mecanismos que afetam o declínio 

da habilidade de o indivíduo exercer diversas funções físicas e mentais cotidianas (DUCA 

et al., 2009). 

O indivíduo idoso que sofre devido às perdas funcionais de seus sistemas, na 

maioria das vezes, torna-se dependente de familiares e amigos, o que afeta diretamente 

seu estado psicológico. Ele sente-se incapaz perante seu próprio corpo e funções de seu 

organismo. É neste ponto que muitos entendem a importância das ações preventivas, 

pois, às vezes, já é tarde demais, visto que algumas perdas são irreversíveis. As perdas 

devem ser prevenidas e controladas, para que não seja necessário tratar um fator 

patológico adiante. 

Assim, conforme relata Santos et al. (2009), ter uma visão abrangente dos 

fenômenos associados ao processo do envelhecimento é fundamental ao profissional, ao 

idoso, a seus familiares e cuidadores. 

Todos eles deveriam se interessar pelas fases do envelhecimento, possíveis 

patologias e processo saúde-doença, o que raramente acontece. Além da preocupação dos 

profissionais de saúde, direcionada apenas ao fator doença, a grande maioria dos idosos 

não se interessa por seu próprio corpo ou só percebe quando é atingido patologicamente, 

como também ocorre com alguns cuidadores e familiares.  

Idosos e fisioterapia/exercício físico na ESF 

O processo do envelhecimento no Brasil só teve início na década de 60, quando houve 

redução efetiva da fecundidade, com queda no ritmo de crescimento anual do número de 
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nascimentos e progressivo estreitamento da pirâmide etária da população (GASPAR et al., 

2007). 

Com o aumento da população idosa, cada vez mais é necessário intervenções e 

atenção voltadas a ela. Surgem novas necessidades em saúde, atreladas ao fato de mirar-

se nos seus reais anseios e particularidades. 

Esse processo de envelhecimento demográfico repercutiu e continua repercutindo nas 
diferentes esferas da estrutura social, econômica, política e cultural da sociedade, uma 
vez que os idosos, da mesma forma que os demais segmentos etários (crianças, jovens e 
adultos), possuem demandas específicas para obtenção de adequadas condições de vida. 
(SIQUEIRA et al., 2002, p.3). 

Por conseguinte, o crescimento da população idosa implica aumento do número 

de pessoas vítimas das alterações próprias do envelhecimento, ampliação da ocorrência 

de patologias crônicas e risco dilatado de quedas. 

Torna-se relevante a existência de estratégias direcionadas a manter uma vida 

livre de incapacidades, com ações de ordem preventiva e um sistema adequado de 

suporte possibilitando às pessoas envelhecerem de forma mais saudável, com autonomia 

funcional plena e, conseqüentemente, prolongarem a vida (MACIEL; GUERRA, 2008). 

É fundamental que esta população em crescimento constante envelheça com 

saúde e qualidade de vida. Isso implica não apenas o indivíduo em si, mas o seu todo, a 

realidade que o envolve, assim como seu “meio” psíquico. A agregação de diversos 

fatores levarão o profissional de saúde a atingir seus objetivos para com o idoso, 

principalmente no que diz respeito a uma vida isenta de incapacidades. 

A manutenção da capacidade funcional pode ter importantes implicações para a 
qualidade de vida dos idosos, por estar relacionada com a capacidade de ocupar-se com 
o trabalho até idades mais avançadas e/ou com atividades agradáveis. Parece, portanto, 
bastante relevante planejar programas específicos de intervenção para a eliminação de 
certos fatores de risco relacionados com a incapacidade funcional. (ROSA et al., 2003, 
p.15). 

Dessa forma, com o aumento do número de idosos e o envelhecimento cada vez 

mais acentuado da comunidade (ampliação da expectativa de vida), o Sistema Único de 

Saúde busca criar estratégias visando a melhor atendimento e cuidados com essa 

população. Resultado dessa busca pode ser observado na ESF, na qual o idoso recebe 

enfoque especial, principalmente por sua abrangência. 

Araújo e Bachion (2004) enfatizam que a assistência ao idoso deve objetivar a 

preservação da qualidade de vida, considerando os processos de perdas e as 

transformações específicas do envelhecimento e as possibilidades de prevenção, 

manutenção e reabilitação de seu estado de saúde. 
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Floriano e Dalgalarrondo (2007) destacam que a estruturação das políticas 

públicas de saúde em geral, enfatizando-se a ESF, deve ser fundamentada tanto no 

diagnóstico de problemas específicos como na ampla avaliação das condições de vida e 

realidade cultural, em particular nos idosos. 

Para que um programa seja eficaz, deve-se visar à realidade da população 

abrangente, ou seja, considerar seus fatores sócioeconômicos, culturais e religiosos. Cada 

área apresenta seu enfoque principal, e isso será percebido através do conhecimento 

aprofundado de cada uma das famílias. Voltamos a enfatizar a importância do agente 

comunitário de saúde neste ilimitado processo de diagnóstico dos problemas e 

dificuldades da população adstrita. 

Benefícios da fisioterapia/exercício físico aos idosos 

Segundo Antunes et al. (2005), exercícios físicos regulares podem ser bem efetivos na 

manutenção do conjunto de habilidades funcionais, promovendo acentuados sentimentos 

de bem-estar em idosos. É um método de relativo baixo custo e pode ser adotado por um 

significativo número de pessoas. 

Convém ressaltar a dificuldade de alguns idosos em aceitar as atividades 

propostas em grupo. Quando se sugere a fisioterapia em grupo na ESF, surgem 

indagações como: “Fisioterapia em grupo? Não vou ser atendido individualmente? Não 

será utilizado nenhum tipo de aparelho?” É aí que entra a importância de educar a 

população para este tipo de tratamento, mostrando-lhe o que é, o porquê e suas 

vantagens. 

A atividade física proporciona inúmeros benefícios às condições de saúde da 

população idosa. Dentre estes, há a melhora da mobilidade globalmente e contribuição 

para menor incidência de quedas. Um programa de exercícios físicos, bem orientado e 

eficiente, para os idosos deve ter como meta melhorar a capacidade física, reduzindo a 

deterioração das variáveis da aptidão física, como resistência cardiovascular, força, 

flexibilidade e equilíbrio (MAZO et al., 2007). 

A combinação ótima de exercícios para haver melhora da função do aparelho locomotor 
no idoso é ainda desconhecida. Atualmente, existe somente um pequeno suporte 
empírico, que combina o fortalecimento muscular com outros modos de treinamento 
(aeróbio, exercícios de equilíbrio e de coordenação). (PEDRINELLI et al., 2009, p. 7). 

Sendo assim, a atividade física, que possui formas diferentes de ser realizada, 

diminui a incidência de quedas e o idoso melhora sua amplitude de movimento e sua 

força globalmente, repercutindo em seu cotidiano. Porém é necessário orientá-lo quanto 

aos entornos externos e internos, causa de muitas de suas quedas. 
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Os exercícios de flexibilidade ocasionam importantes modificações em diversas 

variáveis cinemáticas na marcha das mulheres idosas. Portanto, logo após uma sessão de 

tais exercícios, executam a marcha de maneira mais segura reduzindo, assim, as quedas, 

principalmente as provenientes de tropeços (CRISTOPOLISKI et al., 2008). 

Para que ocorram benefícios em toda a cadeia muscular, os alongamentos devem 

ser efetuados regularmente e com critérios. Assim, haverá melhora do indivíduo como um 

todo e não de forma fragmentada. Exemplo disso é a melhora da marcha e AVDs (como a 

simples ação de escovar os dentes). 

A biodança aponta caminhos que favorecem a ressocialização da população 

idosa, pois propicia lazer, paz, tranqüilidade, autoconhecimento, liberdade, leveza e 

formação de vínculos duradouros. Neste sentido, a biodança fomenta a renovação 

existencial dos idosos levando à prevenção de doenças e promoção da sua saúde 

(ALENCAR et al., 2006). 

A fisioterapia, quando associada à dança, à música e às atividades de lazer, 

mostra-se muito eficiente, pois age não só física como também psicologicamente, 

proporcionando bem-estar emocional e integração com outras pessoas. 

A relação entre o papel do exercício e da atividade física no tratamento da depressão se 
direciona para duas vertentes: a depressão promove redução da prática de atividades 
físicas; a atividade física pode ser um coadjuvante na prevenção e no tratamento da 
depressão. (MORAES et al., 2007, p.9). 

Carvalho e Assini (2008), em seus estudos, apontam para novas evidências, quais 

sejam, o isostretching melhora a capacidade funcional de idosos, tornando-se um recurso 

terapêutico que impede efeitos deletérios decorrentes do processo do envelhecimento que 

atinge diretamente o sujeito idoso em seu cotidiano. 

Assim pode-se inferir a importância da associação da postura, consciência e 

controle dos movimentos e equilíbrio visando à melhora global do indivíduo. 

A manutenção da prática de exercícios produz melhora ou preserva os ganhos 

obtidos com os treinamentos para idosos sedentários saudáveis. Visto que o 

envelhecimento leva à perda gradativa das funções, sua manutenção é algo significativo a 

ser considerado (CAROMANO et al., 2006). 

Os idosos precisam conhecer os riscos e as conseqüências do sedentarismo para 

que de fato se interessem pelas intervenções oferecidas nas unidades da Estratégia Saúde 

da Família. Necessitam compreender o que é envelhecer com saúde e por que envelhecer 

com saúde. Deve-se enfatizar, mais uma vez, que a educação em saúde é o meio essencial 

de orientação e divulgação. 
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Sabe-se que, por mais difícil que pareça ser o processo de educação em saúde, o primeiro 
passo é propor ao idoso e a seu cuidador a interatividade nesse processo; o segundo é 
começar a colocá-lo em prática; e o terceiro, fazê-lo se tornar um novo hábito de vida e 
saúde para essa população. (MARTINS et al., 2007, p.15). 

Se a população se conscientizar de que a educação em saúde é um processo 

imprescindível, a absorção das informações e conhecimentos necessários passa a ser mais 

viável, assim como o seu interesse em transformar o que lhe foi transmitido acerca de 

qualidade de vida. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível evidenciar que a fisioterapia/exercício físico é muito eficiente, pois promove 

a melhoria da qualidade de vida do indivíduo idoso. Isso se verifica no seu cotidiano, ao 

diminuir o número de quedas e melhorar a marcha, a realização das AVDs, o estado 

psicológico, enfim, a capacidade e autonomia funcional. 

Ressalta-se que a Estratégia Saúde da Família, por ser uma nova modelagem, 

oferece ainda muita resistência à população, que está acostumada e adaptada ao modelo 

médico centrado. 

Nesse novo modelo, destaca-se a atuação da equipe multiprofissional focada na 

prevenção de doenças e promoção da saúde. É enfatizado o trabalho do fisioterapeuta que 

faz parte da equipe e passou a ser reconhecido principalmente por sua ação na atenção 

primária, pois antes ele só era considerado por seus procedimentos na reabilitação. 

A importância do fisioterapeuta é significativa e realçada. Ele é um profissional 

habilitado para o reconhecimento dos distúrbios cinético funcionais dos pacientes assim 

como para a prescrição da conduta adequada à prevenção de doenças e promoção da 

saúde. 

Enfoque especial é oferecido à educação em saúde, a qual se mostra 

imprescindível para que as ações dos profissionais de saúde sejam compreendidas pela 

população idosa e esclarecidas suas freqüentes indagações, como as relativas ao processo 

fisiológico e às patologias crônicas decorrentes do envelhecimento. 

Propomos a continuidade da presente pesquisa visando ao conhecimento cada 

vez maior das ações desenvolvidas pelo profissional fisioterapeuta e suas contribuições à 

população idosa na ESF. Sugerimos que sejam sempre mais valorizados os grupos de 

fisioterapia destinados à população idosa, buscando a prevenção de doenças e a 

promoção da saúde, com a participação e contribuição de toda a equipe multiprofissional. 



258 Contribuições da fisioterapia/exercício físico para pacientes idosos atendidos na Estratégia Saúde da Família (ESF) 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 • p. 243-260 

Também devem ser desenvolvidos grupos e outras intervenções, abrangendo os 

familiares e os cuidadores dos pacientes idosos. 
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