
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA E TERCEIRA
IDADE: A ÓTICA DO IDOSO SOBRE A ATUAÇÃO DA
FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA
Autores: Denilson de Queiroz Cerdeira, Laudeni Anastácio da Silva , Geraldo Flamarion da Ponte Liberato Filho, Alexandre de
Carvalho Lima, Antonio Maiquiel da Maia Oliveira

Palavras-chave: Fisioterapia, Serviços de Saúde para o Idoso, Estratégia Saúde da Família

Introducao: A população idosa vem crescendo em ritmo acelerado, na qual observa-se o aumento nos países em desenvolvimento, que
convive com crescente modificação na saúde, aumentando os fatores para várias comorbidades. Contribuindo para o aumento da
demanda por serviços médicos e sociais, isso envolve o acúmulo de doenças crônicas degenerativas.

Objetivos: Conhecer como o idoso percebe o seu processo de reabilitação desenvolvido pela Fisioterapia na Atenção Básica, traçando o
perfil sócio econômico e demográfico e mensurando as percepções, as expectativas e os sentidos que os idosos têm sobre a reabilitação,
através da Técnica de Análise de Conteúdo de Bardin.

Método: Tratou-se de um inquérito, exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa realizado na Unidade Básica de Saúde,
ABENGRUTA, no município de Aracati – Ceará. Os critérios de inclusão: ser participante do grupo no período do inquérito está
cadastrado, com idade acima de 60 anos, não importando o sexo e estado civil. Foram excluídos os participantes que apresentaram déficit
auditivo e cognitivo, dependência funcional para a participação da pesquisa e analfabetismo. Foram realizadas entrevistas as quais
tiveram uma leitura flutuante e foram organizadas pela Análise de Conteúdo de Bardin. O Projeto de pesquisa foi encaminhado ao
Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio do Ceará, com parecer de aprovação 2.351.933. O mesmo foi baseado na Resolução
466/12 do Conselho Nacional em Saúde, referente à pesquisa com seres humanos.

Resultados: Apresentou como resultados: foram entrevistados 05 idosos, com idade média de 72 anos com intervalo de idade entre 68 e
78 anos, 20% sexo masculino e 80% sexo feminino, renda mensal de um salario mínimo 80% (R$ 937,00) e 20% acima de um salário
mínimo (R$1.947,43). Sob a Análise de Bardin, indicou-se cinco categorias: Quem sou eu?; Quem sou eu patologicamente?; Quem sou
eu com fisioterapia; Os benefícios da Fisioterapia e A importância da Fisioterapia na atenção básica de saúde.

Conclusão: O estudo mostra a ótica do idoso com relação à atuação da fisioterapia na atenção básica de saúde. Notou-se a partir de suas
falas, como eles construíram as percepções sobre o assunto, relacionando a fisioterapia como benefício para cuidar da sua saúde,
proporcionando bem-estar e melhora na qualidade de vida."
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