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RESUMO 

 

A população brasileira está passando por mudanças demográficas que estão resultando em 
rápido crescimento da população idosa. Essa realidade traz consigo a necessidade crescente de 
formação do especialista em geriatria. Esse profissional de saúde deve ser capaz de 
compreender o processo de envelhecimento e as particularidades do idoso para assisti-lo de 
maneira integral e multidisciplinar. O objetivo foi analisar as atitudes e conhecimentos de 
estudantes da faculdade de medicina da Universidade Federal do Ceará sobre o idoso, o 
envelhecimento e a carreira de geriatria. Realizou-se um estudo com 221 estudantes do Curso 
de Medicina da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza, Sobral e Barbalha que 
responderam um questionário com perguntas sobre dados sócio-demográficos, escolha da 
especialidade, interesse pela carreira em geriatria, aquisição de conhecimentos e habilidades 
após a disciplina de geriatria, fatores de influência na possível escolha da carreira em 
geriatria, atitudes acerca do idoso e do cuidado ao idoso. Dos estudantes que haviam 
escolhido a especialidade, a clínica médica (50%) é a mais almejada por eles e apenas 1 
(1,4%) citou previamente a geriatria como futura carreira. Os estudantes de Barbalha 
referiram maior aquisição de conhecimentos e habilidades em relação aos estudantes de 
Sobral e Fortaleza. No entanto, para esses estudantes a disciplina de geriatria está associada 
negativamente ao interesse em seguir essa especialidade, bem como à atitudes menos 
positivas ou negativas acerca do cuidado ao idoso.  Os estudantes de Fortaleza valorizam 
mais a dimensão multidisciplinar do cuidado ao idoso, enquanto que os de Sobral discordam 
mais no item “A expectativa de vida dos idosos é tão curta que as investigações caras são 
dispensáveis”. Para os estudantes que cursaram a disciplina de geriatria os seguintes fatores 
exerceram influência mais positiva na possível escolha dessa especialidade em comparação 
com os que não cursaram: “Exemplos de médicos nessa área/especialidade”, “Perspectiva de 
vínculo acadêmico ou de pesquisa”, “Expectativa de fazer procedimentos de diagnóstico e 
tratamento”, “Significado intelectual dessa área/especialidade” e “Experiência de 
disciplina/estágio obtida na graduação”. De maneira geral, a disciplina ministrada durante a 
graduação está associada à atitudes ligeiramente mais positivas acerca do idoso, contribuindo 
para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades entre os estudantes. Houve 
associação positiva entre a disciplina de geriatria e às crenças quanto à potencialidade clínica 
e acadêmica da especialidade, bem como a qualidade desse especialista. Apesar de a 
disciplina não estar associada a atitudes mais positivas acerca do cuidado ao idoso, 
evidenciamos que o esforço dos professores e as experiências vividas durante as aulas práticas 
parecem exercer um efeito positivo, o que pode despertar o interesse pela especialidade. 
 
Palavras-chave: Geriatria. Escolha da Profissão. Educação de Graduação em Medicina. 
Conhecimentos, Atitudes e Prática em Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Brazilian population is undergoing demographic changes that are resulting in rapidly 
growing elderly population. This reality brings with it the increasing need for specialist 
training in geriatrics. This health professional should be able to understand the aging process 
and characteristics of the elderly to assist them fully and multidisciplinary. The objective was 
to evaluate the attitudes and knowledge of students of medical school at the Federal 
University of Ceara on the elderly, aging and geriatric career. We conducted a study with 221 
students of Medicine, Federal University of Ceara in Fortaleza, Sobral and Barbalha who 
answered a questionnaire about socio-demographic data, choice of specialty, interest in 
geriatric career, acquire knowledge and skills after the discipline of geriatrics, possible 
influential factors in choosing a career in geriatrics, attitudes about the elderly and elderly 
care. Of the students who chose the specialty, the medical clinic (50%) is the most desired by 
them and only 1 (1.4%) cited previously geriatrics as a future career. In Barbalha students 
reported greater acquisition of knowledge and skills compared to students from Sobral and 
Fortaleza. However, for these students, the discipline of geriatrics is associated negatively 
with interest in pursuing this specialty, as well as the less positive or negative attitudes about 
the elderly care. In Fortaleza students appreciate the multidisciplinary dimension of elderly 
care, while those from Sobral disagree more in "The life expectancy of the elderly is so short 
that the investigations are expensive expendable". For students who have studied the geriatric 
discipline the following factors had more positive influence on the possible choice of this 
specialty compared with those who attended: "Examples of physicians in this area / 
specialty”, “Perspective link academic or research”, “Expected to diagnostic procedures and 
treatment”, “Intellectual Significance of the area / specialty” and “Discipline Experience / 
Internship obtained in graduation”. Concluding, the discipline of geriatrics is associated with 
slightly more positive attitudes toward the elderly and contributes to the development of 
knowledge and skills among medical students. There was a positive association between the 
discipline of geriatrics and beliefs regarding the clinical and academic potential of specialty, 
and the quality of that specialist. Although the discipline not to be associated with more 
positive attitudes about the elderly care, we noted that the interest of teachers and their 
experiences during the practical lessons seem to have a positive effect, which may arouse 
interest in the specialty. 
 
Key-words: Geriatrics. Career Choice. Education, Medical, Undergraduate. Health 
Knowledge, Attitudes, Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A população mundial está envelhecendo em uma taxa sem precedentes, causado pelo 

declínio da fertilidade, assim como a melhoria na expectativa de vida que foram dominantes 

durante a transição demográfica global da segunda metade do século XX. Com a melhoria da 

educação e do nível de renda, os indivíduos estão vivendo cada vez mais, o que representa, de 

certa maneira, uma história de sucesso para a humanidade (KINSELLA; HE, 2008). 

O Brasil também está enfrentando mudanças demográficas com uma velocidade 

jamais vista na história da humanidade. No ano de 2000, a população idosa (≥ 60 anos) 

representava 9% da população brasileira revelando um crescimento em torno de 500% em 40 

anos. A esperança de vida ao nascer no Brasil, em anos, era de 65 para os homens e 73 para as 

mulheres. Se essa população sobreviver aos 65 anos, o homem pode esperar viver ainda mais 

13 anos e a mulher, mais 16 (IBGE, 2007). Estima-se que em 2025, dos dez países com maior 

número de idosos, cinco destes serão países em desenvolvimento; e o Brasil estará na sexta 

posição com cerca de trinta e dois milhões de idosos (WHO, 1998). Chaimowicz (1997) prevê 

para 2020, que a expectativa de vida ao nascimento se aproximará de 75,5 anos e que em 

2025 haverá cerca de 34 milhões de cidadãos com 60 anos ou mais.  

Atualmente contamos com uma população idosa de 17,6 milhões aproximadamente, 

três vezes mais do que em 1970, sendo que, na última década, o número de pessoas com 

sessenta anos e mais aumentou três vezes mais que a população total (47%, contra 15,7%). 

Este fato decorre de dois fenômenos: das sucessivas quedas das taxas de fecundidade e da 

diminuição gradativa das taxas de mortalidade registradas nas últimas décadas. O Nordeste 

desponta nesse processo em razão do rápido declínio nas taxas de natalidade (IBGE, 2007). 

O envelhecimento populacional e a expectativa de vida elevada acarretam no aumento 

significativo do número de idosos com doenças em relação à população em geral, 

principalmente as doenças de caráter crônico-degenerativo. A pesquisa realizada no nordeste 

do país identificou que 61,4% dos idosos necessitaram procurar serviços de saúde nos últimos 

seis meses, sendo que 6,6% destes referiram pelo menos a ocorrência de um internamento. 

Outro dado importante é que 78,1% dos idosos apresentaram de uma a cinco doenças crônicas 

associadas (COELHO FILHO; RAMOS, 1999). Do mesmo modo, Ramos et al. (1998) 

encontraram alta prevalência na ocorrência de doenças crônico-degenerativas nos idosos, 

além da presença de distúrbios psiquiátricos e alterações físicas freqüentes, referidas no 

estudo pela inabilidade destes idosos em realizar suas atividades cotidianas. 
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Esse processo de transição demográfica, diferentemente do que se observa atualmente 

no Brasil, desenvolveu-se de forma lenta e constante nos países desenvolvidos. Em 1995 na 

França, a proporção de idosos era 14%, ou seja, o dobro quando comparado a cento e vinte 

anos atrás (SOUZA, 2008). Na Bélgica foram necessários cem anos para que a população de 

idosos duplicasse (LIMA-COSTA, 2003). No Brasil o número de idosos irá duplicar em 25 

anos (SOUZA, 2008). Destaca-se na população idosa o aumento do número de pessoas com 

80 anos ou mais, sendo essa a faixa etária de maior crescimento, tanto nos países 

desenvolvidos como nos países em desenvolvimento (OMS, 2005). 

As mudanças demográficas devem-se aos avanços tecnológicos e científicos da 

medicina, bem como a mudanças socioculturais, como melhoria dos níveis de escolaridade, 

urbanização da população, maior participação feminina no mercado de trabalho (causando 

diminuição da taxa de natalidade), dentre outras. O aumento da população idosa teve como 

conseqüência maior utilização dos serviços de saúde, resultante da maior ocorrência de 

doenças crônicas, de iatrogenia medicamentosa, e do aumento do número e tempo das 

internações neste grupo etário.  

Juntamente com as modificações da estrutura etária da população, a sociedade já se 

depara com um tipo de demanda por serviços médicos e sociais outrora restrita aos países 

industrializados. O Estado, ainda às voltas com os desafios do controle da mortalidade infantil 

e doenças transmissíveis, não foi capaz de aplicar estratégias para a efetiva prevenção e 

tratamento das doenças crônico-degenerativas e suas complicações. Em um contexto de 

importantes desigualdades regionais e sociais, idosos não encontram amparo adequado no 

sistema público de saúde e previdência, acumulam seqüelas daquelas doenças, desenvolvem 

incapacidades e perdem autonomia e qualidade de vida (CHAIMOWICZ, 1997). 

Estes idosos tornaram-se os principais usuários dos serviços de saúde. Tais serviços 

nem sempre estão devidamente preparados para atender às necessidades dessa parcela da 

população de forma a garantir qualidade de vida por meio da promoção, prevenção, cura e 

reabilitação da saúde (MARIN et al., 2008). Um estudo realizado na área descentralizada do 

Baracho, região serrana do Rosário, localizada no município de Sobral-CE durante o ano de 

2005, demonstrou que 12,9% dos atendimentos médicos realizados foram de pessoas idosas, 

sendo a maioria de mulheres (68,4%) (SHINKAI, 2006).  

Ainda é grande a desinformação sobre a saúde do idoso tornando ainda maior os 

desafios do envelhecimento populacional para a saúde pública em nosso contexto social. 

Dessa maneira, verifica-se a necessidade de uma atenção adequada à saúde do idoso e 
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consequentemente, uma transformação no modelo assistencial e iniciativas inovadoras de 

informação, educação e comunicação (MARIN et al., 2008). 

A desinformação sobre as particularidades do envelhecimento é determinante na 

expressão das atitudes acerca do idoso. São socialmente aprendidas, em função da influência 

de interações ao vivo e simbólicas entre indivíduos, grupos e instituições sociais (NERI, 

2006). Os estereótipos sobre o idoso e o envelhecimento podem se desenvolver desde a 

infância sob influência da família e de várias formas de mídia, em especial livros e televisão. 

Nesse sentido, as atitudes com relação aos mais velhos são observadas e aprendidas por 

crianças podendo afetar sua percepção sobre eles (GILBERT; RICKETTS, 2008).  

Uma das maiores barreiras para a transformação de atitudes e de comportamentos em 

relação à velhice são a falta de conhecimento científico entre os profissionais de educação e 

de saúde, sobretudo a falta de esclarecimento de pessoas de todas as idades sobre as 

características e as potencialidades do envelhecimento (NERI; JORGE, 2006). 

A abordagem da atenção à saúde do idoso não tem sido suficientemente enfatizada na 

formação dos profissionais de saúde, resultando em limitação do cuidado dessa parcela da 

população, bem como a manutenção de atitudes negativas em relação ao envelhecimento e 

diminuindo as chances de promover a carreira de geriatria entre os estudantes de medicina 

(DIOGO, 2004; VERAS, 2003; TAVARES, 2008). Tem-se evidenciado que o interesse dos 

acadêmicos pela atenção à saúde dos idosos, ocorre particularmente após seu contato com esta 

população nos estágios e no ensino clínico (TAVARES, 2008). No entanto, verifica-se que 

apenas 15% das escolas médicas possuem a disciplina de Geriatria na grade curricular do 

curso de graduação, em oito das quais esta é obrigatória, e nas demais, optativa. Já o curso de 

Cirurgia Geriátrica é oferecido apenas em uma, como disciplina optativa (PETROIANU, 

2001).  

Enfrenta-se ainda no país a inadequação do setor saúde, no que tange a recursos 

humanos, materiais, tecnológicos e alternativos para lidar com as características do 

envelhecimento, especialmente no que se refere ao perfil de doenças que acometem os idosos 

(FELICIANO, 2004). A formação de recursos humanos em geriatria ainda ocorre de maneira 

não-formal, através de cursos de curta duração, normalmente promovidos por sociedades 

científicas, institutos e organizações não inseridas à formação convencional. Contudo, são os 

cursos de extensão universitária e de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu 

(mestrado e doutorado) os responsáveis pela formação e capacitação de pesquisadores e de 

profissionais que atuam com idosos (DIOGO, 2004).  
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Conceitos como síndromes geriátricas, reabilitação, fragilidade, independência 

(capacidade de executar tarefas sem ajuda) e autonomia (capacidade de autodeterminação) 

não constam habitualmente nos currículos de graduação, embora sejam importantes para a 

proposição de condutas adequadas. O modelo biomédico tradicional secundariza aspectos 

sociais, econômicos e subjetivos na determinação do processo de saúde-doença, tão 

importantes no cuidado ao idoso, além de caracterizar-se pelo reducionismo, ao tratar 

fenômenos complexos como princípios primários simples, e pelo dualismo mente-corpo. 

Aliado à falta de treinamento específico para a avaliação da capacidade funcional, evidências 

indicam que os profissionais de saúde não estão habilitados na identificação e intervenção nas 

síndromes geriátricas — apesar da abordagem tecnicamente correta de problemas clínicos 

isolados (MOTTA; AGUIAR, 2007).  

Preocupados com essa realidade, a Terceira reunião do Comitê Técnico para a 

Segunda Assembléia sobre o Envelhecimento (ocorrida em 2002 na cidade de Madrid) 

destaca as seguintes necessidades: a expansão da educação profissional em gerontologia e 

geriatria; a inclusão de treinamento multidisciplinar; a formação básica e especializada sobre 

a saúde do idoso; a promoção de programas de educação contínua em saúde, bem-estar e 

cuidado de pessoas idosas para profissionais da área da saúde, da assistência social e 

cuidadores; o estímulo para o aumento de estudantes na área e a promoção de programas de 

treinamento em gerontologia e geriatria, em países em desenvolvimento, através da 

cooperação bilateral e multilateral internacional (DIOGO, 2004).  

A escassez de especialistas em geriatria e gerontologia no Brasil é hoje uma realidade. 

Os poucos programas de residência médica existentes se situam predominantemente na 

Região Sudeste. Os cursos de especialização em geriatria são numericamente restritos e 

localizam-se no mesmo eixo espacial (MOTTA; AGUIAR, 2007). De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), existem no Brasil apenas 542 

médicos especializados na área para atender uma demanda de 20 milhões de pessoas com 

mais de 60 anos. Seria um geriatra para cada grupo de 30 mil idosos (SBGG, 2009).  

A escassez desse profissional se contrapõe com as necessidades da população idosa, já 

que o cuidado à saúde do idoso requer um médico qualificado para entender o processo de 

envelhecimento, dar assistência às doenças crônicas e capacidade de trabalhar em equipe. 

(MEZEY et al., 2008). 

Recentemente foi apresentado o projeto de lei nº 231 de 2009, que obriga as 

faculdades de medicina, tanto do ensino público quanto do privado, a incluir em seu currículo 

escolar a disciplina de geriatria com carga horária não inferir a 120 horas, tendo como base o 
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fato de que 70% das faculdades de medicina não possuem em sua grade curricular a disciplina 

de geriatria-gerontologia de forma individual ou inserida nas outras disciplinas 

(DEMOCRATAS, 2010). Em que pese a importância dessa iniciativa, parece, no entanto, que 

a limitada exposição dos alunos a pacientes idosos não representa necessariamente um fator 

limitante para a falta de interesse pela geriatria (DIACHUN; HILLIER; STOLEE, 2006). 

Com o rápido avanço tecnológico criou-se a cultura que destaca a especialidade 

médica para acompanhar e compreender a divisão dos saberes relativos a esses avanços 

(CABRAL FILHO, 2004). Deste modo a especialização se tornou uma necessidade 

primordial para a vida profissional do futuro médico de modo que cerca de 97,6% dos 

estudantes de medicina pretendem seguir uma especialidade (AVGERINOS et al., 2006). No 

entanto, distorções na distribuição da escolha do treinamento especializado podem levar a 

consequências potenciais para a cobertura da assistência médica e o acesso de grupos da 

população a profissionais qualificados (SOBRAL; WANDERLEY, 2008). 

Nesse sentido o estudo sobre o interesse dos estudantes de graduação em medicina em 

seguir a carreira de geriatria se torna relevante, na medida em que a formação específica não 

ocorre com a mesma intensidade em que acontece o fenômeno do envelhecimento nesse país.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Epidemiologia do Envelhecimento   

 

 

A população mundial não para de envelhecer, pois dados do National Institute on 

Aging mostram que existem mais de 500 milhões de idosos com 65 anos ou mais em todo o 

planeta e essa população cresce cerca de 870 mil cada mês (LENG et al., 2010). Nos países 

desenvolvidos observa-se cada vez mais o aumento de idosos mais velhos, como no ocorre no 

Japão, cujo país é o primeiro do mundo a ter mais de 10% do população com 75 anos ou mais, 

além de ter a maior expectativa de vida em 2008: cerca de 79 e 86 anos, em homens e 

mulheres respectivamente (ARAI, 2009). 

Alguns países da América do Sul já apresentam uma participação elevada dos idosos 

no conjunto de sua população, como o Uruguai, com 14,8% de homens e 18,4% de mulheres 

com 60 anos e mais, prevalência próxima à dos EUA. Por outro lado, em alguns países da 

América Central, como Honduras, Nicarágua e Guatemala, os idosos correspondem a apenas 

aproximadamente 5% da população total (TELAROLLI et al., 1996). 

A saúde pública contemporânea dos países em desenvolvimento enfrenta desafios com 

o envelhecimento populacional, pois além de ocorrer em ambiente de grande desigualdade 

social e pobreza, o fenômeno assume uma velocidade nunca antes observada na história da 

humanidade (LIMA-COSTA, 2003).  Entre os anos de 1980 e 2000 observou-se no Brasil um 

crescimento populacional da ordem de 56% enquanto que a população idosa cresceu mais de 

100% (COELHO FILHO; RAMOS, 1999), de modo que o ciclo de envelhecimento que na 

Europa levou quase dois séculos, aqui se dará na metade do tempo (RAMOS, 2002). 

Em 2002 a população brasileira de idosos era da ordem de 15 milhões de habitantes. 

Estimativas revelam que em 2020 essa parcela representará 15% da população. A proporção 

das pessoas “mais idosas”, isto é, com 80 anos ou mais também está crescendo em ritmo 

acelerado. De 166 mil pessoas em 1940, passou para 1,9 milhões em 2000 representando 

12,6% dos idosos e 1,1% da população total (CAMARANO, 2002). Apesar disso, a proporção 

de idosos no Brasil ainda é pequena e formada em sua maioria por idosos jovens, com muitos 

filhos, a maior parte recebendo aposentadoria e grande parcela possuidora de casa própria. 

Suas condições financeiras são melhores dos que as de seus filhos, permitindo a assistência 

intergeracional (CHAIMOWICZ, 2006). 



20 
 

A razão homens/mulheres mostra que a proporção de mulheres é bastante superior à 

de homens, e os aspectos relacionados ao envelhecimento mostram diferenças entre idosos e 

idosas, confirmando assim diferenças no envelhecimento também entre gêneros. Em 2000, 

dos 14 milhões de idosos, 55% eram do sexo feminino. Isso se deve parcialmente a menor 

mortalidade da população feminina e permite que esse grupo cresça a taxas mais elevadas do 

que a masculina. Como conseqüência, quanto mais velha for a amostra estudada maior será a 

proporção de mulheres. Tomando com exemplo, vimos que, em 1980, de cada 100 crianças 

do sexo feminino, 22 completavam 80 anos; em 2000, esse número dobrou (CAMARANO, 

2006).  No grupo acima de 80 anos, estima-se que, em 2050, teremos duas idosas para cada 

idoso (NASRI, 2008).  

No Brasil a predominância feminina entre idosos é um fenômeno tipicamente urbano 

resultante do fluxo migratório de origem rural. Nas zonas rurais predominam os homens, o 

que pode favorecer o isolamento e abandono dessas pessoas. A proporção de mulheres 

vivendo sozinhas é alta, aproximadamente 15%, e de residentes na casa de outros parentes é 

de 16,1%. Dentre as que residem em casa de parentes, dois terços referiram ser viúvas. As 

mulheres também predominam entre os residentes nas instituições de longa permanência 

(58%). Apesar de passar por um período maior de debilitação física antes da morte (quando 

comparada aos homens), não deixam de ser as tradicionais “cuidadoras”, pois cuidar de netos 

é, em geral, visto como uma extensão do trabalho doméstico feminino (CAMARANO, 2006). 

É cada vez mais comum o idoso viver só e acreditava-se que esse fenômeno era 

resultado da industrialização e urbanização que destruía as estreitas relações entre as gerações 

na família. No entanto, a universalização da seguridade social, das melhorias nas condições de 

saúde e outros avanços tecnológicos, tais como os meios de comunicação, elevadores, 

automóveis, entre outros, podem sugerir que viver só representaria formas mais inovadoras e 

bem sucedidas de envelhecimento do que abandono, descaso e solidão (DEBERT, 1999).  

Em 2000 as mulheres viúvas constituíam 41 % das mulheres idosas, as separadas, 12% 

e as soleiras, 7%. Todavia, quase 80% dos homens estavam em algum tipo de união conjugal. 

Os diferenciais por sexo quanto ao estado conjugal são devidos, de um lado, à maior 

longevidade das mulheres e, de outro, a normas sociais e culturais prevalecentes em nossa 

sociedade que levam os homens a se casar com mulheres mais jovens. Além disso, está 

associado com as menores oportunidades de um novo casamento em casos de separação e 

viúves às mulheres idosas (BRASIL, 2004). 

A proporção de idosos vivendo só é mais elevada entre os que têm mais de 80 anos, 

tendo esse diferencial crescido no tempo. As mulheres idosas apresentam uma propensão 
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maior que os homens a viverem sozinhas, uma tendência que vem crescendo com o tempo. 

Isso se deve ao fato de a maioria ser viúva, separada e divorciada (CAMARANO, 2006). 

Apesar de a viuvez ter sido apontada como sinônimo de solidão, vários autores 

consideram que para as idosas atuais a viuvez significa autonomia e liberdade. Estas, na sua 

juventude e vida adulta, não desfrutaram de liberdade, dadas as relações de gênero existentes 

(DEBERT, 1999). 

Com relação aos arranjos familiares, as famílias com a presença de idosos apresentam 

uma estrutura bastante diferenciada das que não contêm idosos. São famílias menores, em 

etapas do ciclo vital mais avançado. O número médio de filhos residindo nos arranjos com 

idosos é menor e as estruturas destes são mais envelhecidas (os chefes com idade média ao 

redor de 66 anos contra 39 anos nas famílias sem idosos). Apresentam uma presença maior de 

mulheres na condição de chefes (35,2% contra 23,1% nas famílias sem idosos). Nas famílias 

sem idosos 74,2% são do tipo casais com filhos. Entre as famílias com idosos, a presença de 

casais com filhos foi de 33,7%. Incluindo no grupo de famílias idosas com filhos as famílias 

extensas, a referida proporção sobe para 52,6%. Entre as sem idosos, ela atinge 81%. Destaca-

se também, entre as famílias com idosos, a relativamente elevada proporção de casal sem 

filhos (18,5% entre as nucleares e 14% entre as extensas) e de pessoas vivendo só (14,9%). 

Nas famílias unipessoais com idosos, predominam as mulheres, e nas sem idosos, os homens 

(CAMARANO, 2006). 

Uma maneira de avaliar a dependência dos idosos em relação às suas famílias com 

base em dados secundários é através da proporção de idosos cuja relação com o chefe da 

família era a de “parentes” ou “agregados”. Em geral, esse grupo é composto por pais ou 

sogros que vão morar com os filhos ou outros parentes. As mulheres apresentam uma 

proporção mais elevada de “dependentes” do que os homens. As menores proporções de 

“outros parentes” podem indicar melhores condições de renda, saúde e capacidade funcional, 

sugerindo uma redução da dependência dos idosos sobre a família (CAMARANO, 2006).  

A lógica do envelhecimento populacional não deve ser entendida como o resultado do 

aumento da expectativa de vida, pois tal lógica é derivada de uma proporção e não de um 

número absoluto. Como conseqüência, uma população envelhece quando a proporção de 

idosos aumenta e a proporção de jovens diminui (RAMOS, 2002). Dessa forma, a redução da 

taxa de natalidade bem como da fecundidade tem contribuído para o envelhecimento da 

população, na medida em que ocorre uma mudança geral de valores socioculturais como os 

conceitos relacionados à família e o aumento da escolaridade feminina; avanços científicos, 
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traduzidos no desenvolvimento de métodos contraceptivos; e os aspectos econômicos, como a 

participação mais efetiva da mulher no mercado de trabalho (BRASIL, 2006). 

Na década de 1940, apenas 20% viviam em regiões urbanas, o que significa uma 

população predominantemente rural. Em menos de 40 anos, ela passa a ser eminentemente 

urbana. Atualmente, cerca de 80% da população brasileira vive em centros urbanos. A rápida 

urbanização da população altera de modo intenso as estruturas trabalhísticas, o que gera maior 

custo de vida, maiores jornadas de trabalho e, principalmente, maior incorporação da mulher 

como força produtiva. Estes fatos tornam os familiares menos disponíveis para cuidar dos 

idosos mais dependentes (NESRI, 2008). 

Nos próximos 20 anos, a população de idosos no Brasil poderá ultrapassar a 30 

milhões de pessoas e deverá representar cerca de 13% da população ao final deste período. 

Mesmo que não houvesse declínio da fecundidade no Brasil a partir do ano 2000, ainda assim 

continuaria o processo de envelhecimento da população até que desaparecessem totalmente de 

sua configuração etária os efeitos diretos e indiretos da alta fecundidade no passado. 

(MASTROENI et al., 2007). 

O nível socioeconômico explica as grandes diferenças na mortalidade infantil entre as 

populações, no entanto, parece influenciar pouco na mortalidade entre idosos, ou seja, a 

expectativa de vida após os 60 anos não apresenta grandes variações entre os vários países. 

Diferente do que se imagina, a expectativa de vida do idoso pode ser maior em comunidades 

de nível socioeconômico mais baixo. Um estudo comparando as curvas de expectativa de vida 

de São Paulo e Inglaterra evidenciou que até os 50 anos para os homens e 55 anos para as 

mulheres, a expectativa de vida era maior na Inglaterra. A partir de 55 e 60 anos, para homens 

e mulheres, respectivamente, a expectativa de vida se tornou maior em São Paulo. Essa 

pesquisa mostrou que os cerca de 20 anos que se espera viver após os 60 anos são realidade 

tanto para o idoso europeu como para o idoso no Brasil (RAMOS, 2002). 

A teoria da evolução da história, denominada de Transição Demográfica reflete a 

mudança do quantitativo, da composição e das principais características da população. Tal 

teoria postula que os Países tendem a percorrer de forma progressiva, quatro fases na sua 

dinâmica populacional, evoluindo de padrões caracterizados por elevada mortalidade e 

fecundidade para os de baixos níveis de mortalidade e fecundidade. Na fase “pré-industrial” 

ou “primitiva” se observa altas taxas de mortalidade e natalidade simultaneamente. Em 

seguida surge a fase “intermediária de divergência dos coeficientes”, quando ocorre a redução 

da mortalidade com manutenção da alta natalidade, resultando em crescimento acelerado da 

população. Na fase “intermediária de convergência dos coeficientes”, existe uma redução da 
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natalidade mais acentuada que a da mortalidade e, como conseqüência, limitação progressiva 

no ritmo de crescimento populacional. A fase “moderna” ou de “pós-transição” representa a 

aproximação de ambos os coeficientes, todavia, em níveis muito baixos. Isso resulta em 

crescimento populacional quase nulo, onde os níveis de fecundidade estão próximos ao de 

reposição, isto é, cerca de dois filhos por casal (PEREIRA, 1995). 

Segundo o mesmo autor, dependendo do nível de desenvolvimento socioeconômico 

entre os países, algumas diferenças podem ser estabelecidas quanto à transição demográfica e 

epidemiológica. Nos países desenvolvidos a transição teve início mais cedo e demorou mais 

tempo, cuja melhoria geral decorreu de mudanças favoráveis das condições sociais e 

ambientais de maneira progressiva, traduzidas por bons níveis de escolaridade, renda, 

alimentação, emprego, saneamento ambiental e aprimoramento do tratamento médico. Nos 

países em desenvolvimento, a transição começou mais tarde e está sendo rápida com 

tendência a demorar menos tempo. Este fato não decorre de mudanças estruturais e sim da 

extensão de cobertura de tecnologia de saúde a uma parte considerável da população, de modo 

a produzir grande impacto. 

No modelo Europeu, ocorreu significativo desenvolvimento social e aumento de 

renda. Na América Latina, em especial no Brasil, ocorreu um processo de urbanização sem 

alteração da distribuição de renda (NASRI, 2008). 

Além disso, se esse processo de transição for comprimido e acontecer em um número 

menor de anos, as repercussões sociais serão muito acentuadas, particularmente se os recursos 

materiais dessa sociedade forem limitados. Nesse caso, o maior desafio será o de absorver e 

lidar com as necessidades dos idosos (MARTIN et al., 2005). 

Na Europa, a queda na taxa de fecundidade iniciou-se no final do século 19, cem anos 

após a queda na taxa de mortalidade, assim, os países europeus tiveram mais tempo para se 

prepararem, o que tornou a transição foi mais suave (NASRI, 208). No Brasil a revolução 

industrial teve início na década de 40 do século XX e 30 anos após começava o declínio da 

fecundidade e no estado de São Paulo já atinge os níveis de reposição (2,2 filhos por mulher 

em idade fértil). Com a transição demográfica ocorrem mudanças fundamentais no panorama 

epidemiológico relativo à morbidade e mortalidade de uma determinada população. As 

doenças infecto-contagiosas, muito prevalentes em populações jovens, apresentam tendência à 

redução de sua incidência. As doenças crônico-degenerativas aumentam sua prevalência, dada 

a sua maior ocorrência em pessoas idosas. Tal processo de mudança do perfil de morbi-

mortalidade que acompanha a evolução demográfica denomina-se Transição Epidemiológica 

(RAMOS, 2002). 
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 No Brasil, a transição epidemiológica não tem ocorrido de maneira semelhante à 

maioria dos países industrializados e mesmo por vizinhos latino-americanos como o Chile, 

Cuba e Costa Rica. Alguns aspectos dessa evidência são: (1) não existe transição, mas 

superposição entre as etapas nas quais prevalecem as doenças transmissíveis e crônico-

degenerativas, agora associadas aos acidentes e violência; (2) a redução das doenças 

infecciosas como o sarampo, pólio, tétano, coqueluche e difteria não foram acompanhadas da 

supressão de outras doenças transmissíveis, que foram reintroduzidas (denque, cólera), 

recrudesceram (malária, hanseníase, leishmanioses), persistiram (equistossomose, hepatites B 

e C) ou emergiram (AIDS), determinando uma natureza bidirecional; (3) o processo não se 

resolve de maneira clara, criando uma transição prolongada em que a morbimortalidade 

persiste elevada por ambos os padrões; (4) a situação epidemiológica de diferentes regiões se 

torna contrastante (CHAIMOWICZ, 2006).  

A associação entre doenças crônicas – neoplasias e doenças circulatórias – aos fatores 

ambientais, socioculturais e econômicos acena para a possibilidade de que essas doenças 

sejam preveníveis (PRATA, 2002).  

As principais causas de óbito de mulheres idosas no Brasil em 2003 foram as doenças 

do aparelho circulatório (cerebrovasculares e isquêmicas do coração), seguidos pelos óbitos 

por causa mal definidas, neoplasias (principalmente as da mama), doenças respiratórias 

(principalmente pneumonias e DPOC) e diabetes. As categorias são as mesmas entre os 

homens, embora as neoplasias (principalmente as de próstata) ocupem o segundo lugar 

(BRASIL, 2006).  

Nos últimos 25 anos a mortalidade por doenças circulatórias em idosos de ambos os 

sexos diminuiu cerca de 10% (15% no grupo com 80 anos ou mais) e por causas mal 

definidas cerca de 5% (principalmente no grupo de 70 a 79 anos: 8%). Já a proporção de 

óbitos por doenças respiratórias cresceu 6% (3% no grupo de 60 a 69 anos; 8% no grupo com 

80 anos ou mais) e por neoplasias e doenças endócrinas cerca de 3% (BRASIL, 2006). 

O aumento da prevalência de obesidade no país possivelmente resultará em novo 

incremento da mortalidade circulatória e por algumas neoplasias, como a da mama e cólon, 

ambas associadas à obesidade (LOTUFO, 2000). 

Já o aumento do número de óbitos por neoplasias em idosos deverá continuar, pois 

está relacionado, por um lado, à melhoria dos métodos diagnósticos e à qualidade de 

notificação e, por outro, ao aumento da expectativa de vida, já que a incidência das principais 

neoplasias aumenta com a idade (NOGALES, 2004). Algumas tendências deverão se reverter 

quando as coortes de brasileiros adultos alcançarem os 65 anos; se por um lado as mulheres 
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dessas coortes já se familiarizaram com os procedimentos de rastreamento de neoplasias, por 

outro, os homens vêm apresentando prevalências progressivamente mais baixas de tabagismo 

(CHAIMOWICZ, 2006). 

As mortes por doenças respiratórias relacionadas ao tabagismo também deverão 

acompanhar, com defasagem de algumas décadas, as modificações do hábito de fumar das 

populações de adultos: aumento entre as mulheres e redução entre os homens.  As taxas de 

mortalidade por pneumonia, que sofreram decréscimo significativos nas regiões sul, sudeste e 

centro-oeste após o início das campanhas de vacinação contra influeza, deverão aumentar 

progressivamente à medida que a proporção de idosos mais velhos crescer (FREITAS, 2005). 

Pelo mesmo motivo espera-se elevação dos óbitos associados à osteoporose, doença de 

Parkinson, demências e ao estado de fragilidade dos idosos muito idosos (complicações nas 

quais se incluem quedas, fraturas, pneumonia de aspiração e síndrome da imobilidade) 

(CHAIMOWICZ, 2006).  

As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) podem afetar a funcionalidade das 

pessoas idosas. Estudos mostram que a dependência para o desempenho das atividades de 

vida diária (AVD) tende a aumentar cerca de 5% na faixa etária de 60 anos para cerca de 50% 

entre os com 90 ou mais anos (BRASIL, 2006). 

Existe, contudo, grande potencial para aumentos significativos da esperança de vida 

aos 60 anos. No ano de 2000, 75% dos óbitos de idosos poderiam ter sido evitados por meio 

da prevenção (primária ou secundária) ou eram suscetíveis a tratamento, proporção que 

aumentou desde 1991. Nesse período, entre todas as causas evitáveis, as poupadas por 

procedimentos de prevenção secundária, como a redução das mortes por doenças do aparelho 

cardiovascular mediante o controle da hipertensão, foram as que determinaram maior 

adiamento da idade ao morrer. Se as causas evitáveis realmente fossem eliminadas, ocorreria 

significativo aumento da esperança de vida. Nas mulheres a esperança de vida ao nascer em 

2000 teria se elevado de 75 para 83 anos se evitadas as causas suscetíveis de tratamento 

(cardíacas, respiratórias, infecciosas e diabetes) e para 87 anos se eliminadas adicionalmente 

as causas passíveis de prevenção primária e secundária. A esperança de vida ao nascer dos 

homens em 2000 teria se elevado de 67 para 74 anos se evitadas as causas suscetíveis de 

tratamento e para 80 anos se eliminadas adicionalmente as causas passíveis de prevenção 

primária e secundária. A eliminação de algumas dessas doenças também aumentaria a 

esperança de vida aos 60 anos, mas os ganhos seriam muito baixos, pois grande parte das 

mortes evitáveis é prevenida antes dessa idade. Se controladas todas as causas evitáveis de 



26 
 

óbito, ao alcançar os 60 anos em 2000 uma idosa poderia esperar ultrapassar os 92 anos e um 

idoso os 89 anos (CAMARANO et al., 2004). 

A esperança de vida livre de incapacidade é um tema de interesse entre os 

pesquisadores. O adiamento das mortes não implica necessariamente a manutenção de boas 

condições de saúde. Os muito idosos representam um grupo muito distinto dos idosos jovens 

se considerados fatores como a prevalência de doenças neuropsiquiátricas, comorbidades e 

grau de dependência funcional; utilizam recursos elevados dos sistema de saúde e geram 

enorme impacto sobre a dinâmica, social e econômica. Embora as mulheres tenham uma 

esperança de vida aos 65 anos superior à dos homens, a proporção de anos vividos com 

doença também é maior (CHAIMOWICZ, 2006). 

O futuro sobre o envelhecimento no Brasil parece sombrio, pois as coortes de adultos 

de hoje são caracterizadas por elevada prevalência de fatores de risco para neoplasias e 

doenças circulatórias, elevado índice de desemprego e trabalho informal e capacidade 

reduzida de poupar.  As famílias têm menos filhos e o número de separações tem aumentado, 

bem como a participação feminina no mercado de trabalho, fatores que deverão reduzir a 

disponibilidade de cuidadores no futuro. Nas próximas quatro décadas, com a “explosão 

demográfica da terceira e quarta idades”, surgirá uma população de idosos mais dependentes, 

com menos recursos próprios e que receberá suporte insuficiente do governo e informal de 

suas famílias. A proporção dos mais idosos aumentará, levando ao crescimento 

desproporcional das demandas sociais e de saúde. O nível de escolaridade dos idosos crescerá, 

aumentando a pressão para sua inclusão nos programas de promoção, prevenção e cura de 

doenças. Medidas direcionadas à manutenção e recuperação da independência funcional e 

autonomia terão que revolucionar os modelos de cuidado, trazendo um novo paradigma 

baseado na reabilitação do idoso e a integração das ações públicas com os mecanismos de 

suporte familiar. A racionalização dos procedimentos de alta tecnologia e a ênfase do cuidado 

em centros-dia, residências assistidas e internações domiciliares, serão estratégias para 

desacelerar o crescimento dos custos com a saúde (CHAIMOWICZ, 2006).  

 

 

2.2 Atitudes em Relação à Velhice 

 

 

 A descrição mais aceita sobre atitude sugere que esta possui três componentes: a) 

cognitivo; b) emocional e c) tendência à ação. O componente cognitivo se refere a crenças e 
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conhecimentos que se tem sobre um objeto. No emocional entra o componente afetivo e está 

ligado às emoções ou sentimentos diante do objeto. Já o componente da tendência à ação 

incorpora a disposição comportamental do indivíduo a responder ao objeto (KATZ; 

STOTLAND, 1959).   

As atitudes como manifestações da avaliação sintética de um objeto psicológico são 

socialmente aprendidas, em função da influência de interações ao vivo e simbólicas entre 

indivíduos, grupos e instituições sociais. O componente cognitivo da atitude corresponde a 

uma estrutura de conhecimentos ou de crenças compartilhadas, que podem ser distorcidas 

devidas percepções parciais, intuições e ilusões. O preconceito e o estereótipo se expressam 

através da supergeneralização e da supersimplificação. No processo de supergeneralização as 

características observadas num número reduzido de indivíduos são atribuídas a todos os 

membros de uma categoria. São exemplos as crenças de que todas as pessoas envelhecem do 

mesmo jeito e que todos os velhos são iguais. Todavia, sabe-se que pessoas da mesma idade 

podem ter competências cognitivas, físicas e sociais diferentes. Já a supersimplificação pode 

ser manifestada através do seguinte preconceito: características reais ou esperadas de um 

grupo de pessoas são selecionadas e realçadas, como se fossem os únicos atributos que 

definem seus membros.  Um exemplo é a crença de que todos os velhos são solitários, 

dependentes, implicantes, antiquados ou até mesmo sábios (NERI, 2006).  

O preconceito etário para idosos e o envelhecimento em geral desenvolve a partir de 

informações e exemplos que as crianças observam. Influência da família é uma das primeiras 

formas de socialização. Dessa forma, os pais e os membros adultos da família servem como 

fonte inicial sobre o envelhecimento e suas atitudes com relação aos mais velhos são 

observadas e aprendidas por crianças em tenra idade podendo afetar sua percepção infantil 

sobre eles. Várias formas de mídia, em especial livros e televisão, também fornecem às 

crianças informações sobre o idoso, de modo que a maioria dos personagens idosos na 

televisão é retratado negativamente como ''vilões ou vítimas''. O desenvolvimento de atitudes 

negativas na infância é muitas vezes um resultado de sentimentos semelhantes que 

predominam na sociedade como um todo. (GILBERT; RICKETTS, 2008). Na literatura 

infantil o idoso é apresentado tanto de forma positiva (saudável, feliz, sábio e generoso) 

quanto de forma negativa (passivo, socialmente desvalorizado), desempenhando papéis 

insignificantes, infantilizado, pouco integrado e retrógrado (NOGUEIRA, 1992). 

Em um estudo sobre atitudes acerca do idoso realizada com crianças de 6 a 10 anos 

emergiram as seguintes características: (1) Rugas, pele seca, cabelos, sobrancelha e barba 

brancos, ausência de dentes, voz enfraquecida e corpo encarquilhado são os sinais físicos 
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freqüentemente apresentados; (2) doenças, limitações e dependências físicas, bem como 

utilização de objetos de apoio tais como bengalas, muletas, cadeiras de rodas e óculos 

serviram para objetivar o conceito de velhos. Dessa forma, há indícios de que as crianças têm 

construído sua representação social acerca do velho com base em informações que já circulam 

na sociedade em que estão inseridas, acabando por perpetuar a idéia de que ser velho é 

sinônimo de estar doente e próximo à morte (LOPES; PARK, 2007). 

 Nesse sentido as ações dos cientistas e estudiosos da gerontologia têm grande 

influência na formação das atitudes, preconceitos e estereótipos em relação à velhice, que 

historicamente caracterizou o envelhecimento como doença. A sociologia aponta a velhice 

como problema, dando ênfase ao afastamento do idoso e a sociedade, além de descrever a 

atitude negativa como determinante da má situação social dos idosos (NERI, 2006). Além 

disso, a velhice é um conceito historicamente construído que se inscreve na dinâmica das 

atitudes, das crenças e dos valores da sociedade. A marca social da velhice é estar em 

oposição à juventude, motivo pelo qual é recorrente a oscilação entre a idealização e a 

depreciação do idoso. Os estereótipos - que são crenças generalizadas sobre os atributos ou 

características que definem um determinado grupo social, como, por exemplo, o dos idosos - 

são transmitidos pela educação e associam-se a práticas sociais discriminativas (NERI; 

CACHIONI; RESENDE, 2002). 

 As atitudes de cada indivíduo influenciam na capacidade para compreender, organizar 

e esclarecer o mundo em torno deles, além de influenciar também no comportamento e 

aquisição de conhecimentos (HOLROYD et al., 2009). 

 Segundo Neri (2006), manifestações de preconceito em relação aos idosos são 

descritas desde a década de 60: a) O termo ageism surge para nomear os preconceitos que 

resultam de falsas crenças a respeito dos idosos (Ex.: raciocínio lento e pouca força 

muscular), cujo resultado é a discriminação social por critério de idade e que se sobrepõe a 

todos os outros preconceitos; b) O preconceito em relação à velhice como expressão de 

piedade, através do termo new ageism, representa uma forma de preconceito etário em relação 

aos idosos baseado em estereótipos compassivos, caracterizando-o como dependente, incapaz 

e sem poder político, para o qual são criadas políticas protecionistas. Um tratamento 

superprotetor ao invés de ampliar-lhes as chances de autonomia e independência, transforma-

os em seres cada vez mais dependentes e pode ser tão prejudicial à auto-estima e à 

autodeterminação dos idosos quanto os estereótipos negativos; c) Preconceitos positivos e 

negativos são atitudes que demonstram falsas avaliações sobre a velhice. Por exemplo, 

considerar que todos os idosos são sábios demonstra preconceito positivo. A utilização de 
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termos como “terceira idade” ou “melhor idade” para designar a velhice, pensando que são 

melhores por não terem a mesma conotação negativa das palavras velho idoso ou velhice, não 

passam de eufemismos para mascarar práticas baseadas em preconceitos; d) O termo  implicit 

ageism descreve a naturalização do preconceito, caracterizado pela existência de 

pensamentos, sentimentos e comportamentos que ocorrem sem o conhecimento ou o controle 

consciente das pessoas, como se fizessem parte das formas naturais de interagir com os 

idosos. As formas de tratamento discriminativo não são percebidos pelos idosos, que parecem 

pensar serem naturais. As oportunidades para o trabalho são negadas por sua pretensa 

incapacidade de aprender, lentidão e resistência à mudança.  

 Pesquisa realizada com 80 funcionários de instituições de longa permanência para 

idosos em seis cidades do Triângulo Mineiro, mostrou que os funcionários apresentaram 

atitudes positivas em relação à velhice e extremamente positivas em relação ao próprio 

envelhecimento (RESENDE, 2001). 

Estudo sobre concepções e expectativas de velhice em um grupo de imigrantes 

japoneses e sem descendentes no Brasil revelou que a velhice é entendida como sabedoria e 

integridade, e que as atitudes em relação ao próprio envelhecimento são positivas (PINTO, 

1997). 

Pesquisa feita com moradores da cidade de São Paulo sobre velhos e sociedade 

mostrou que para a maioria (63%), velho é quem tem mais de 60 anos e para 22% velhice é 

um estado de espírito. Para 54% o velho só deve morar com os familiares e 85% vêem o velho 

na família auxiliando, sendo respeitado e ajudado. Cinqüenta e um por cento acham que 

trabalhar na velhice não é opção pessoal, 49% acham que o velho, ao se divertir, deve 

respeitar os limites de sua idade e 41% acham que é ridículo o velho comportar-se em 

desacordo com sua idade. Quarenta por cento se vêem na velhice como independentes, 16% 

como participantes, 24% se vêem bem aceitos pela família e pela sociedade, 19% não querem 

pensar sobre a velhice e 1% não quer ficar velho. O conjunto das opiniões dos jovens mostrou 

grande variedade, com influências de faixa etária, gênero e nível de escolaridade, porém, com 

predominância de imagens negativas e algumas estereotipias. O gênero feminino apontou 

sentimentos mais positivos com relação à velhice (ABREU; WAGNER, 1996). 

Estudantes de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vêem os 

idosos como dependentes e doentes, ou seja, definem como alguém que possui limitações 

causadas pelo envelhecimento. Essa visão tão fechada e pejorativa pode ser resultado de 

estereótipos criados pela sociedade, relações familiares e falta de convivência com idosos. 

Verifica-se também, que os sujeitos possuem péssimas referências de idosos na própria 
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família, o que certamente contribuiu para a formação da imagem atual que eles têm do velho. 

Os jovens não gostam da velhice que conhecem, mas não fazem nada para quando chegarem à 

idade avançada sejam velhos em melhores condições de saúde física e mental (MANCIA et 

al., 2008). 

Os profissionais de saúde com frequência apresentam atitudes que podem afetar a 

eficácia da sua prática profissional, entre elas as seguintes: aversão ao trabalho com idosos 

por causa de suas presumidas características negativas, tais como isolamento, solidão, 

irritabilidade e raiva; estabelecimento de metas menos agressivas no tratamento de idosos a 

fim de não gastar tanto tempo no atendimento direto desses pacientes; menosprezo de certas 

manifestações comuns do envelhecimento, como a artrite e a incontinência, como se fossem 

naturais e esperadas; pouco investimento na reabilitação; consideração da mulher idosa como 

intrinsecamente dependente, reforçando suas percepções de baixo senso de eficácia e a baixa 

adesão ao tratamento (NERI, 2006).  

As escolas médicas devem formar profissionais com excelente conhecimento técnico e 

com capacidade de desenvolver atitudes construtivas e adaptadas ao meio social de 

determinada realidade populacional. O médico deve desenvolver em sua prática assistencial, 

atitudes profissionais que contemplem os desejos tanto de curar como de cuidar. Durante a 

formação o estudante aprende a lidar com pessoas doentes, com as reações emocionais dos 

pacientes e familiares, conviver com a morte, administrar as vivências de impotência frente às 

dificuldades e limitações do conhecimento médico e dos sistemas de saúde são algumas das 

múltiplas situações experimentadas pelos estudantes durante o curso de Medicina. Estas 

experiências têm impacto na forma como os estudantes passam a perceber o exercício 

profissional e como a pretendem desempenhá-lo no futuro (MASCIA et al., 2009).  

Em pesquisa com 31 estudantes universitários verificou-se que 81% apresentaram uma 

visão positiva dos idosos e que 78% dos estudantes aceitam a velhice como parte da vida, 

vendo o envelhecimento como uma experiência positiva (VALERI-GOLD, 1996). 

Pesquisa realizada na Universidade do Havaí com estudantes de medicina e residentes 

de medicina interna utilizando a escala de Likert de 5 pontos, evidenciou que, em média, 

todos tiveram uma atitude positiva em relação ao idoso (KISHIMOTO et al., 2005). 

Um total de 420 estudantes universitários foram investigados quanto à atitude em 

relação a idosos de 65 a 74 anos, e de 75 a 99 anos e centenários. Os resultados não 

evidenciaram predominância de atitudes nem positivas e nem negativas. No entanto, 

indicaram diferenças significativas de gênero. Os homens vêem as idosas mais negativamente 

que as mulheres, e também apresentaram uma atitude mais negativa dos homens entre 65 e 74 
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anos do que as mulheres. Quanto mais velhos os idosos, mais negativa tendeu a ser a atitude 

dos sujeitos (HAWKINS, 1996). 

 Em revisão de literatura, Polizzi e Steitz (1998) relatam que as mulheres geralmente 

apresentam atitudes mais positivas que os homens e que quanto mais velha a pessoa, melhor 

sua atitude frente à velhice. Sugerem também que a introdução do ensino de gerontologia no 

currículo escolar e a oportunidade de conhecer e de conviver com pessoas mais velhas 

promove atitudes mais positivas e aumenta o conhecimento sobre a velhice. 

 A visão negativa da velhice deve-se em parte à associação entre envelhecimento e 

perdas, mas é necessário e importante ressaltar que convivemos com uma realidade 

multifacetada e a visão negativa do idoso vem dando lugar a uma imagem positiva veiculada 

na mídia (DEBERT, 1997). 

 Na China, a estrutura familiar e as oportunidades na carreira para os jovens tem 

impacto sobre as atitudes em relação aos idosos. Ser filho único e ter bom emprego estão 

relacionados ao menor comprometimento com cuidado ao idoso. Nos Estados Unidos o 

estereótipo negativo de pessoas mais velhas parece estar diminuindo pelos seguintes motivos: 

(1) o crescimento da população de idosos aumentou o contato entre as gerações; (2) os meios 

de comunicação parece projetar uma imagem positiva dos mais velhos, diferente do que 

ocorria em décadas anteriores; (3) pessoas mais velhas são mais propensos a terem atitudes 

positivas em relação aos idosos (XIE et al., 2007). 

 Pesquisa feita com estudantes e profissionais de serviço social, de psicologia e de 

enfermagem mostrou que as atitudes foram positivas para aqueles profissionais que 

escolheram trabalhar com pessoas idosas. No grupo que não trabalhava com idosos, as 

atitudes eram negativas. As atitudes do grupo mais jovem eram mais positivas do que o grupo 

mais velho. Segundo os autores, os trabalhadores mais velhos se sentem ameaçados e tendem 

a compensar isso com atitudes negativas, especialmente aqueles que têm um trabalho mais 

intelectual. Esses profissionais reconhecem o paciente idoso como dependente, à procura de 

ajuda e que exigem deles muito mais do que poderiam lhes oferecer. Por outro lado, os 

profissionais mais jovens, associam pacientes idosos a seus pais, e assim teriam atitudes mais 

positivas. As enfermeiras apresentavam atitudes mais positivas em relação ao grupo devido ao 

fato de seu trabalho envolver contato físico mais que comunicação verbal (WOLK; WOLK, 

1971). 

Atitudes negativas acerca dos idosos são identificadas também em várias investigações 

científicas, onde os mais velhos aparecem como objeto de supermedicação, de submedicação 

ou de medicação inapropriada à sua idade; sobre o câncer, observa-se o maior número de 



32 
 

cirurgias conservadoras e o menor número de procedimentos de reconstrução da mama entre 

mulheres idosas; sobre cuidados paliativos observa-se que pacientes também portadores de 

déficits cognitivos recebem menos remédios para dor do que precisariam (NERI, 2006). 

 Nos Estados Unidos observa-se que os cirurgiões-dentistas (CD) com maior tempo de 

graduação e aqueles que exercem a prática privada apresentam atitudes mais positivas com 

relação aos idosos. A maioria dos CD (74,6%) adquiriu conhecimentos de geriatria durante o 

curso de prótese. A atitude dos CD que responderam ter realizado cursos de geriatria não foi 

diferente dos demais. Os CD que atendiam mais pacientes idosos foram os que apresentaram 

atitudes mais negativas (KIYAK et al., 1982).  

Em Ohio 8% dos CD haviam realizado cursos de odontogeriatria, 98% eram do gênero 

masculino e 75% responderam que os idosos compreendiam de 10% a 15% dos pacientes 

atendidos. Somente 3% dos CD responderam que atendiam fora do consultório, 95% 

exerciam a atividade privada e 70% se sentiam aptos a tratar pacientes idosos. A habilidade 

para tratarem idosos era um significante preditor do nível de conhecimento dos CD acerca do 

envelhecimento (p< 0,01). O número de idosos atendidos, a participação em cursos e o nível 

de satisfação em tratar os idosos não influenciaram no conhecimento e na percepção do 

comportamento dos CD em relação aos pacientes idosos. Os CD pesquisados apresentaram 

uma percepção positiva do comportamento dos idosos. Entretanto, 50% dos CD informaram 

que os idosos eram os pacientes que menos satisfação lhes dava no tratamento (STRAYER et 

al., 1986). 

Em relato de pesquisa sobre as atitudes de enfermeiras em relação a pacientes idosos, 

observa-se a predominância de estereótipos associados à adoção de tratamentos não-

individualizados. As enfermeiras acreditavam que seus pacientes "eram todos iguais", 

preferiam os não portadores de déficits cognitivos e os bem-humorados, esperançosos, não-

autoritários, gratos e complacentes (NERI, 2006). 

Infelizmente para alguns estudantes de medicina durante o curso, simultaneamente ao 

desenvolvimento de competências e habilidades, há um incremento do ceticismo e uma 

diminuição do idealismo e da capacidade empática. Levando-se em conta que as atitudes 

podem ser consideradas fortes preditores de comportamentos e ações diante de determinado 

objeto e em relação a ele, conhecer as atitudes dos estudantes frente a situações relevantes da 

prática médica e a influência da graduação médica sobre essas atitudes pode contribuir para 

aperfeiçoar a formação desses futuros profissionais (MASCIA et al., 2009). 
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2.3 A Graduação e a Escolha da Especialidade Médica  

 

  

Os médicos representam um grupo homogêneo sob o aspecto intelectual, cognitivo e 

parecem partilhar traços de personalidade comuns, baseados em sua escolha da medicina 

como uma carreira. Durante a graduação eles experimentam um currículo bastante extenso e 

uniforme, o que determina um comportamento semelhante entre eles. As diferenças entre os 

médicos se tornam evidentes após o seu egresso quando surge a necessidade de seguir uma 

entre as várias especialidades diferentes quanto ao ambiente de trabalho, os direitos do 

trabalho, as habilidades necessárias e os interesses vocacionais. Na verdade, essas 

especialidades são tão diferentes que quase constituem ocupações distintas. Assim, os 

educadores médicos e conselheiros de carreira que pretendem ajudar os médicos a escolherem 

suas especialidades os tem feito por meio de um modelo geral para a escolha profissional, 

aquele que relaciona traços de personalidade às exigências profissionais, rotinas e retorno 

financeiro (BORGES; SAVICKAS, 2002). 

As influências sobre a escolha da área de atuação por egressos do curso, mediante 

especialização em residência médica são de natureza multidimensional. Essas influências 

comportam, em resumo, três grupos de fatores: os que antecedem o treinamento clínico, os 

decorrentes do treinamento clínico e aqueles prospectivos, emanados da antevisão das 

perspectivas da inserção profissional. Os diferentes fatores são condicionados, em parte, pelas 

características do campo de trabalho, incluindo as oportunidades e recompensas de ocupação 

funcional, as demandas específicas de grupos da população e o filtro de acesso determinado 

pela oferta de vagas para ingresso na residência médica em diferentes especialidades. O perfil 

variável e a intensidade das preferências iniciais, entretanto, sugerem um substrato de 

diferenças individuais em aptidões e personalidade. Além disso, a escola médica exerce 

efeitos potenciais na confirmação ou eliminação da preferência inicial e inclusão de 

preferência nova. Tais influências abrangem múltiplos aspectos da ambiência institucional, 

incluindo cenários de formação, currículo e recursos humanos. Elas incidem principalmente 

durante a vivência clínica, na forma de disciplina prática ou estágio de treinamento, de caráter 

obrigatório ou optativo, envolvendo tanto a adequação da supervisão dos preceptores como a 

reatividade destes quanto à compatibilidade pessoal com atributos e habilidades requeridos na 

área de treinamento (SOBRAL; WANDERLEY, 2008). 

 Segundo Bellodi (2003), no livro em que retrata a escolha da especialidade médica, 

afirma que as áreas clínicas são a preferência por alunos mais velhos, casados, com filhos e 
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provenientes pequenas cidades ou da área rural, sem muito contato prévio com a medicina. Já 

os mais jovens, provenientes das grandes cidades, preferem a área de cirurgia. Além disso, os 

estudantes que pertencem a uma linhagem familiar médica seguem as áreas de oftalmologia, 

otorrinolaringologia, dermatologia e cirurgia. As mulheres preferem as áreas clínicas e 

ginecologia-obstetrícia enquanto que homens têm uma tendência a seguir uma especialidade 

cirúrgica. Em parte isso pode ser explicado pelo tradicional estereótipo de gênero, em que as 

mulheres são vistas como melhor interagindo com pessoas do mesmo sexo e com crianças, 

enquanto que homens têm a força física requerida pela cirurgia e ortopedia. Quanto aos 

motivos da escolha, os homens consideram mais a remuneração e o estatus no sistema de 

saúde, enquanto que as mulheres valorizam mais o desejo de ajudar as pessoas e o tipo de 

paciente. Recentes tendências sugerem que ambos buscam áreas que permitam um estilo de 

vida mais flexível. Outro fator que pode estar implicado é o desempenho durante a graduação. 

Na área cirúrgica as mulheres têm melhor desempenho nas tarefas que requerem 

identificações e padrões visuais, no entanto, aparecem em desvantagem em relação às 

habilidades perceptivo-visuais e psicomotoras (tarefa mais encontrada na cirurgia). Na clínica, 

os homens apresentam melhores notas no conhecimento técnico-científico, mas as mulheres 

obtêm maiores notas nos atributos humanísticos. Batenburg (1999) acrescenta que a escolha 

da especialidade está relacionada com as atitudes, isto é, o cuidado centrado no paciente é 

mais observado entre os que escolhem especialidades clínicas quando comparado com os que 

preferem as especialidades cirúrgicas. 

Atualmente a tendência à especialização está difundida em toda sociedade como forma 

de aumentar a eficácia produtiva e qualificar os serviços prestados, oriundo da ideologia pós-

industrial. Além disso, a informação e o conhecimento têm avançado rapidamente com as 

mudanças desencadeadas pela revolução tecnológica dos últimos anos, exigindo novas 

competências na formação e para a atuação profissional (CABRAL; RIBEIRO, 2004). 

Competência profissional no exercício da medicina tornou-se sinônimo de 

especialização, situação que tem obrigado as autoridades sanitárias de alguns países como 

Reino Unido, França, Espanha e Canadá a lidar com variáveis nem sempre de fácil 

equacionamento, no esforço de preservar seus sistemas de saúde de eventuais desequilíbrios 

causados por escassez de especialistas em áreas específicas (SAMPAIO; MAZZA, 2008). 

A preocupação é que o desejo de atuar em determinada especialidade tem sido 

observada em períodos cada vez mais precoces da graduação, e muitas vezes antes mesmo de 

cursá-la, comprometendo sua formação principalmente nas chamadas áreas básicas, como 

clínica geral, pediatria, cirurgia geral e tocoginecologia (CABRAL; RIBEIRO, 2004). 
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Cabe ressaltar que o modelo hospitalocêntrico da saúde traz uma nova lógica de poder 

institucional dos médicos, fortemente ancorado no conhecimento especializado. O 

procedimento técnico ganhou centralidade nas práticas médicas. Possibilidades de 

reconhecimento e status social e econômico produziram uma indução irresistível ao 

desenvolvimento das múltiplas especialidades. O mercado do trabalho médico cresceu nesta 

direção, para onde as empresas farmacêuticas e de equipamentos biomédicos e depois os 

sistemas público e privado da saúde dirigiram elevados investimentos financeiros 

(AMORETTI, 2005). 

No entanto, o desencontro severo e/ou continuado entre oferta de especialistas e 

demanda por assistência médica especializada pode se apresentar como componente 

desestabilizador, com potencial para reduzir acentuadamente a qualidade do atendimento 

médico através da ampliação do tempo de agendamento, agravamento das enfermidades, etc. 

Isso gera descontentamentos e pressão popular sobre as autoridades, além da inequidade dos 

custos gerais do setor saúde (SAMPAIO; MAZZA, 2008). 

As diretrizes para a formação de especialistas devem ser orientadas pela compreensão 

das relações entre educação-trabalho-gestão e pelas diretrizes de regionalização que buscam 

associar a flexibilidade gerencial ao compromisso com metas de desempenho, mediante a 

introdução de mecanismos de responsabilização, acompanhamento e avaliação e com uma 

clara priorização dos profissionais de saúde em termos de qualificação e do estabelecimento 

de relações adequadas de trabalho. Esses objetivos só podem ser alcançados com o 

dimensionamento adequado, em termos quanti e qualitativo, das equipes e das tecnologias 

requeridas para o atendimento das necessidades de saúde na região (BRASIL, 2008). 

Dentro dessa lógica, reside na gestão a formação de especialistas e a preservação do 

equilíbrio entre os perfis epidemiológicos das populações e a disponibilidade de profissionais 

especializados (SAMPAIO; MAZZA, 2008). 

Deve-se ressaltar também que outro fator que dificulta o equilíbrio entre oferta e 

demanda de especialistas é o longo tempo requerido para o treinamento de novos 

profissionais, estimando entre 10 e 16 anos o tempo necessário para incrementar o número de 

especialistas (SALSBERG, 2006). 

Para Thornton e Esposto (2003) o fator econômico tem uma influência importante na 

escolha da especialidade. As mais procuradas são as que oferecem melhor perspectiva a longo 

prazo, férias anuais, altos salários e horários de trabalho regulares. Segundo She et al. (2008) 

48% dos estudantes de medicina da Universidade de Shantou na China desejam seguir uma 

especialidade clínica e desses, a maioria refere o fator financeiro como importante na decisão. 
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Khader et al. (2008) pesquisou a opinião de 440 estudantes de medicina da Universidade de 

Ciências e Tecnologia da Jordania, descobrindo que os fatores que influenciam na escolha da 

especialidade são o conteúdo intelectual, reputação da especialidade, retorno financeiro rápido 

e foco na doença aguda. Saigal et al. (2007) estudou os fatores que influenciam na escolha da 

especialidade médica entre estudantes Japoneses e descobriu que a experiência da doença em 

si mesmo e em pessoas próximas, o respeito da família, experiências nas disciplinas básicas 

como aulas de laboratórios e dissecação de cadáveres, influência de professores e a 

comunicação médico-paciente são fatores determinantes nessa escolha. 

Uma revisão de literatura entre os anos de 1994 e 2004 indicou que 60% dos egressos 

de medicina preferem uma especialidade centrada no hospital. Os homens optaram por 

cirurgia e medicina interna, enquanto que as mulheres seguiram a carreira de obstetrícia, 

ginecologia e pediatria. Os fatores associados a escolha da carreira foram classificados em 

pessoal e de característica do trabalho. Interesse próprio (72%), entusiasmo com a 

especialidade (62-68%) e expectativa alcançada (52-68%) foram identificados como fatores 

pessoais. Condições de trabalho esperadas (41-48%), horas de trabalho (44-47%), progressão 

na carreira (27-58%) e aspectos financeiros (12-49%) são fatores de influência relacionadas à 

característica do trabalho (SOETHOUT et al., 2004). 

Diversos estudos demonstram quais são as especialidades preferidas entre os 

estudantes de medicina em pelo mundo. Na Grécia os estudantes de medicina da Universidade 

de Atenas responderam que as especialidades mais desejadas foram a cirurgia geral (10,9%), 

seguida pela cardiologia (9,6%), endocrinologia (8,7%) e ginelologia-obstetrícia (8,3%) 

(MARIOLIS et al., 2007). Na Austrália, avaliação dos egressos do curso de medicina 

demonstrou que as carreiras mais escolhidas foram medicina de família (29,7%), pediatria 

(15,3%) e cirurgia (12,7%), sendo 9,2% permaneceram indecisos quanto à escolha (WARD et 

al., 2004). 

Entre estudantes do terceiro ao sexto ano de medicina da Universidade Federal da 

Bahia, observou-se que 40,7% havia frequentado alguma UTI principalmente por interesse da 

Medicina Intensiva como futura especialidade (ALMEIDA et al., 2007). 

Um estudo entre estudantes de medicina do 5º período e internato da Universidade 

Federal de Minas Gerais mostra que quase todos os alunos querem fazer residência médica e 

se especializar mesmo sem definir ainda qual especialidade, sendo que 64,5% dos alunos do 

internato indicaram a especialidade e no 5o período 44,9%. Apenas 15,5% dos alunos do 5o 

período e 16,7% do internato escolheram uma especialidade de área geral, como medicina 
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interna (<2%), pediatria (<5%), cirurgia geral (<8%) e ginecologia e obstetrícia (<5%) 

(FERREIRA, 2000). 

Pesquisa realizada com 30 estudantes do primeiro ao sexto ano do curso de medicina 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte evidencia que a escolha profissional é 

motivada principalmente pela influência familiar, identificação pessoal, busca da 

independência financeira e de status profissional e, ainda, o desejo de ser útil às pessoas 

(MOREIRA et al., 2006).  

Estudantes de medicina do terceiro e quarto ano da Universidade de Ohio que 

consideraram seguir a carreira de cirurgia relataram as seguintes motivações: influência de 

professores modelos, oportunidades acadêmicas e profissionais. Além disso, fatores como 

estilo de vida, menor tempo de lazer, horário de trabalho extenso e tempo de formação não 

influenciaram para desencorajar a escolha (ERZURUM et al., 2000). 

Uma coorte realizada com estudantes de medicina da University of Western Australia 

durante a graduação e quatro anos após o egresso mostrou que os que tinham pais médicos, 

maior criatividade e capacidade de abstração foram mais propensos a escolher alguma 

especialidade (WARD; KAMIEN; LOPEZ, 2004). 

Em revisão de literatura sobre a personalidade e a escolha da carreira médica, algumas 

especialidades foram investigadas por meio de inventários de personalidade e os resultados 

desses estudos são interpretados através do modelo dos cinco fatores da personalidade. O 

modelo inclui o afetivo, experiencial e traços motivacionais, utilizando as cinco dimensões da 

amabilidade, conscienciosidade, abertura à experiência, neuroticismo e extroversão. a) 

amabilidade está associada à confiança, ao altruísmo, à cooperação e a solidariedade; b) 

conscienciosidade avalia o grau de organização, persistência e motivação pelo comportamento 

orientado para um objetivo. Contrasta pessoas, que são de confiança e escrupulosas, com as 

que são preguiçosas e descuidadas; c) abertura de experiência é descrita pela imaginação, 

curiosidade, sensibilidade e necessidade de variedade; d) neuroticismo avalia a adaptação vs. 

a instabilidade emocional. Identifica, por conseguinte, indivíduos preocupados, nervosos, 

emocionalmente inseguros, com sentimentos de incompetência, hipocondríacos, com 

tendência para a descompensação emocional, idéias irrealistas; e) os extrovertidos são pessoas 

sociáveis, afirmativos, otimistas, amantes da diversão, afetuosos, ativos e conversadores. Os 

resultados mostraram que os anestesiologistas são menos simpáticos, cooperativos e 

sociáveis, porém, mais organizados, persistentes, imaginativos e curiosos. Os médicos de 

família são organizados e persistentes, porém, pouco extrovertidos. O residente de medicina 

interna tem uma tendência a ser duro, frio, cético, distante e que eles preferem trabalhar com 
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coisas ao invés de pessoas. Os ginecologistas e obstetras podem ser descritos como 

organizados, persistentes e minuciosos. Os estudantes de medicina que escolheram obstetrícia 

e ginecologia podem ter menor característica de simpatia, confiança, cooperação e altruísmo 

em relação aos estudantes de medicina atraídos para medicina de família ou da psiquiatria. Foi 

observado elevado neuroticismo, extroversão e amabilidade entre os pediatras em detrimento 

da baixa conscienciosidade (BORGES; SAVICKAS, 2002). 

 

2.4 A Carreira em Geriatria  

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, 

homologadas pelo MEC em 2001, apontam orientações para a formação mais adequada aos 

tempos de hoje, destacando a definição do perfil do egresso profissional, ou seja: 

 
Médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a 
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes 
níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à 
saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade 
social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser 
humano (BRASIL, 2001). 
 

 

Por outro lado Diogo (2004) afirma que existe a necessidade de discutir os currículos 

de cursos de graduação que contemplem disciplinas específicas sobre geriatria e gerontologia.  

A prática da geriatria teve início na Grã-Betanha em meados de 1930 através das 

práticas inovadoras da doutora Marjorie Warren. Acreditando na ineficácia da internação de 

idosos em instituições – até então considerada como forma mais apropriada de 

acompanhamento do idoso cronicamente doente – transformou uma instituição para doentes 

crônicos com 700 leitos em um centro de reabilitação com 240 leitos, no qual a rotatividade 

era duas a três vezes superior e mais efetiva que a antiga atividade. Após a segunda guerra 

mundial, a geriatria se desenvolveu na Europa como conseqüência da reestruturação dos 

sistemas de saúde e assistência social, moldando um profissional médico com sólidos 

conhecimentos em clínica médica além dos aspectos sociais e na reabilitação (GUIMARÃES, 

2004). 

A formação do profissional de saúde especialista em atenção ao idoso deve ter como 

base o perfil do gerontólogo, que é apontado por Martins Sá (2006) como aquele apto a: 

reconhecer histórica e criticamente o processo do envelhecimento em seu conjunto; 
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compreender o significado social da ação gerontológica; situar o desenvolvimento da 

gerontologia no contexto sócio-histórico; atuar nas expressões da questão da velhice e do 

envelhecimento, formulando e implementando propostas para o enfrentamento; realizar 

pesquisas que subsidiem a formulação de ações gerontológicas; compreender a natureza 

interdisciplinar da gerontologia incentivando ações compatíveis no ensino, pesquisa e 

assistência; zelar por uma postura ética e solidária no desempenho de suas funções; orientar a 

população idosa na identificação de recursos para o atendimento às necessidades básicas e de 

defesa de seus direitos. Para a American Geriatrics Society (2005) a disciplina oferece 

conhecimentos e habilidades clínicas para melhorar o bem-estar das pessoas idosas além de 

proporcionar cuidados paliativos. Além disso, a Força Tarefa para o Futuro da Medicina 

Geriátrica da Sociedade Americana de Geriatria apontou cinco objetivos para otimizar a saúde 

dos idosos: assegurar que cada idoso receba cuidados de saúde de qualidade centrado no 

paciente; expandir a base de conhecimentos em geriatria; aumentar o número de profissionais 

de saúde capacitados para cuidar de idosos; recrutar médicos para seguir a carreira geriátrica; 

influenciar políticas públicas para melhorar o cuidado aos idosos. 

Apesar de a geriatria ser uma especialidade médica, os programas de cuidado ao 

paciente idoso devem se basear numa abordagem multidisciplinar incluindo a saúde bucal 

como parte de um atendimento integral (SAUNDERS et al., 2005). 

A Organização Mundial de Saúde e a International Federation of Medical Student’s 

Associations realizaram uma pesquisa intitulada “O ensino da geriatria em escolas médicas” 

(2002) em 36 países, identificando que: 24% das escolas possuem disciplinas independentes 

de clínica geriátrica; 23% possuem temas em geriatria dentro da clínica médica; 39% possuem 

alas geriátricas de ensino em hospitais; 21% dispõem de leitos geriátricos dentro de alas de 

clínica médica (WHO, 2002). 

Nas duas universidades de Gana (África), não há pós-graduação em geriatria ou 

enfermarias geriátricas nos hospitais conveniados. A geriatria não é ensinada durante a 

graduação. As razões indicadas são: "o cuidado aos idosos não são prioridade e por isso a 

geriatria não está incluída no currículo médico nacional". No entanto, a Universidade do Gana 

relata a intenção de criar uma sub-unidade geriátrica em medicina interna em breve. A 

população de pessoas com 60 anos ou mais corresponde a 5% da população total e deverá 

aumentar para 7% em 2025. Na Universidade de Lagos (Nigéria) a disciplina de geriatria é 

oferecida como eletiva, a carga horária tem menos de 20 horas e não existe interação com 

outros profissionais de saúde dessa área. Na Universidade da China existe a disciplina e a 

enfermaria de geriatria onde os seguintes temas são abordados: apresentações comuns das 
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doenças nos idosos, prescrição, alterações fisiológicas do envelhecimento, nutrição, 

reabilitação, tipos de atendimento domiciliar, o fim da vida e cuidados paliativos. Na Malásia 

não existe um currículo nacional para educação médica e a geriatria não é disciplina 

obrigatória, de modo que temas relacionados ao idoso são desenvolvidos na medicina interna.  

Na Bulgária o currículo é conservador e apesar de existirem diretrizes nacionais para 

educação médica, a geriatria não é mencionada. Na Universidade de Columbus (Panamá) a 

disciplina de geriatria é obrigatória há 10 anos e oferece aulas semanais (32 horas), 

aprendizagem baseada em problemas (5 horas), visitas na enfermaria (5 horas), além de 

interagirem com enfermeiros, psiquiatras, nutricionistas, gerontólogos clínicos e voluntários. 

(WHO, 2002).  

As quatro escolas médicas de Taiwan começaram a oferecer recentemente a disciplina 

eletiva de gerontologia. Os programas são semelhantes nas quatro universidades e geram 16 a 

22 créditos (WANG et al., 2010). 

O incipiente conteúdo de Geriatria e/ou Gerontologia nos currículos de graduação - em 

vários campos de saúde e não só na Medicina - faz com que a especialização nesta área 

enfrente um desafio maior. Os profissionais de saúde recém-egressos das faculdades não 

dispõem das competências mínimas que permitam o desenvolvimento desse trabalho. Estes 

profissionais, principalmente os da Estratégia de Saúde da Família, precisam ser qualificados 

para a identificação precoce de situações de risco para a fragilização, o desenvolvimento de 

medidas preventivas e de suporte e a realização do trabalho em equipe além do fortalecimento 

do vínculo entre profissionais de saúde e os idosos (TAVARES et al., 2008). 

Ao longo das décadas seguintes, os departamentos das escolas médicas em todo o 

mundo, principalmente em medicina de família e medicina interna, mas também em outras 

disciplinas, começaram a desenvolver currículos e programas especiais para formação em 

geriatria. Desde 2004, nos Estados Unidos o sistema de acreditação nacional dos programas 

de residência de várias especialidades e sub-especialidades exige como um dos requisitos o 

treinamento em geriatria. Embora a intensidade e o conteúdo da educação geriátrica tenham 

variado entre as especialidades, o esforço demonstra que os educadores médicos entenderam  

a necessidade de promover o ensino nessa área. Um dos resultados foi o desenvolvimento da 

pós-residência em geriatria através da concessão de bolsas de estudo e uma certificação 

nacional em geriatria oferecidos conjuntamente pelo American Board of Internal Medicine e 

do American Board of Family Medicine. Atualmente, Mais de 95% dos programas de 

residência em medicina de família e 91% dos programas de residência em medicina interna 

nos Estados Unidos têm em seu currículo o ensino obrigatório de geriatria. Nos Estados 
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Unidos, resultado de uma pesquisa de 2006 revelou que a geriatria é ensinada em quase todas 

as escolas médicas do Reino Unido (WEISS; FAIN, 2009).  

Apesar do crescimento da geriatria na educação, ainda há uma escassez mundial de 

geriatras. A inexperiência do corpo docente em Gerontologia e/ou Geriatria tem se constituído 

em uma limitação nos cursos de graduação na área da saúde. A Geriatria, apesar de existir há 

mais de meio século,  continua  sendo conduzida  por  pioneiros  idealistas  dentro  das 

universidades.  Além disso, está colocada a necessidade premente de criação de mais cursos 

de pós-graduação stricto sensu, a fim de qualificar docentes em Geriatria (TAVARES et al., 

2008). 

 A proporção estimada de geriatras para satisfazer as necessidades clínicas e 

acadêmicas no Canadá é de 1,25 para cada 10.000 indivíduos com 65 anos ou mais. No 

entanto, a taxa atual é de 0,57/10.000, o que é significativamente menor do que outros países 

industrializados. Esta escassez crítica de geriatras deve piorar num futuro próximo, dado o 

baixo número de médicos que escolhem a geriatria como especialidade. Em 2000/2001, havia 

apenas sete médicos inscritos num programa de pós-graduação em geriatria no Canadá, 

enquanto que nos Estados Unidos eram mais de 250. Com isso, o número de professores de 

geriatria será insuficiente para formar a próxima geração de geriatras (DIACHUN; HILLIER; 

STOLEE, 2006). 

Dados dos Estados Unidos mostram que em 2006 havia apenas um geriatra para cada 

5.000 americanos acima de 65 anos (Gross, 2006). Estima-se que, em 2030, serão necessários 

mais de 36 mil geriatras para cuidar da população americana, uma proporção difícil de ser 

alcançada dado o número reduzido de geriatras e da atual falta de interesse em geriatria por 

estudantes de medicina e residentes. O American Board of Family Medicine relatou que dos 

quase 75 mil médicos de família nos Estados Unidos, pouco mais de 2.000 (<3%) deles foram 

certificados em geriatria. O número de médicos de família em busca da certificação em 

geriatria a cada ano é um pouco maior do que o dos que procuram certificação em medicina 

esportiva (WEISS; FAIN, 2009). 

Em Israel o sistema de saúde não está preparado para cuidar dos idosos de maneira 

adequada. Existe uma falta de geriatras e a tendência é que esta lacuna cresça 

significativamente nos próximos vinte anos (PRESS; CLARFIELD, 2008). 

Estudo realizado no Brasil com onze empresas de planos de saúde em São Paulo e no 

Rio de Janeiro identificou como uma das dificuldades em implementar projetos de atenção 

específica ao idoso a quantidade insuficiente de especialistas em geriatria (VERAS et al., 

2008). 
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Na Espanha o número de geriatras é aparentemente suficiente para as necessidades da 

população, contudo, projeções para 2030 mostram que haverá um déficit grave (12%) caso 

não haja um aumento na formação de especialistas (LÓPEZ-VALCÁRCEL et al., 2007). 

Existem evidências de que o campo da geriatria não parece despertar o interesse dos 

profissionais médicos. Um estudo recente sugere que apenas dois terços dos residentes da 

medicina de família prevêem que a saúde do idoso ocuparia parte significativa de sua prática, 

quando na realidade, para a maioria dos médicos da atenção primária os pacientes idosos 

serão os maiores frequentadores dos centros de saúde nas próximas décadas (HELTON; 

PATHMAN, 2008). Outra razão é a baixa remuneração da especialidade (EBELL, 2008).  

Embora haja necessidade de preenchimento de vagas nos programas de residência em 

geriatria para atender o déficit de especialistas, as estatísticas de matrícula no Canadá revelam 

que entre 1989 e 1999, somente nove vagas foram preenchidas ao ano e desde 2000 este 

número vem decrescendo. Em 2004, apenas quatro vagas foram preenchidas nos programas 

de residência em geriatria em todo o país. Essa reduzida procura aumenta as preocupações 

sobre a viabilidade da especialidade no futuro (TORRIBLE et al., 2006). 

Na Austrália 73% dos residentes de geriatria estão desiludidos com a especialidade. 

Os motivos incluem a falta de respeito e falta de entendimento sobre a geriatria por outros 

profissionais, falta de investimentos por parte do governo e da administração dos hospitais, 

falta de pessoal treinado, baixos salários, intervenções com baixa resolubilidade e poucas 

oportunidades de pesquisa. Apesar disso, todos afirmaram que a proposta estava dentro de 

suas expectativas. Os fatores mais importantes para a escolha da geriatria foram: interesse 

pela medicina geral, medicina holística e trabalho em equipe; influência de geriatras; estilo de 

vida e flexibilidade da especialidade. (HILMER; NAGANATHAN; LE COUTEUR, 2003). 

Estudos em torno do mundo têm mostrado que estudantes de medicina e residentes 

têm uma visão negativa e de pouco interesse em geriatria (WEISS; FAIN, 2009). Uma 

pesquisa realizada em Ontario no Canadá avaliou o interesse dos estudantes de medicina no 

primeiro ano após sessões educativas sobre a geriatria e no segundo ano. No primeiro ano 

somente 20% dos pesquisados demonstraram interesse e a proporção caiu para 16% no 

segundo ano. Os estudantes que não desejam seguir a especialidade geriátrica revelaram o 

desinteresse em cuidar de pacientes com doenças eminentemente crônicas além do baixo 

prestígio da especialidade (DIACHUN; HILLIER; STOLEE, 2006). Para Le Couteur, Bansal 

e Price (1997) que estudaram o interesse dos estudantes de medicina da Austrália, poucos 

consideram seguir a carreira em medicina geriátrica e a maioria prefere cuidar de pessoas 
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mais jovens. Além disso, eles acreditam que a geriatria é uma especialidade de "baixa 

tecnologia", com predominância de questões psicosociais e com baixa possibilidade de cura.  

Existem inúmeros estudos na literatura descrevendo a experiência de iniciar um 

contato precoce do estudante de medicina com temas de geriatria e pacientes idosos. Alford et 

al. (2001) acredita que a introdução precoce da disciplina de geriatria no primeiro ano de 

medicina sensibiliza os alunos acerca do declínio das capacidades físicas na terceira idade, 

todavia, com poucas modificações para a escolha da carreira, pois aprendem que a geriatria é 

uma especialidade de baixo status. Já para Hughes et al. (2008) os estudantes que passam pela 

disciplina de geriatria passam a apresentar melhores atitudes com respeito aos idosos, o que 

elevaria a possibilidade de seguir a carreira. Briggs et al. (2006) afirmam que somente 4% dos 

geriatras britânicos escolheram sua especialidade durante a graduação médica sendo 

influenciados por professores modelo. Bernardini et al. (2008) corroboram essa afirmativa em 

sua pesquisa no Salamanca (Espanha) onde 16% dos estudantes de medicina consideram a 

possibilidade de seguir a carreira geriátrica. 

A Subcomissão de Estudo e Avaliação das Necessidades de Médicos Especialistas no 

Brasil, relatou em 2008 que: 

Considerando as áreas relevantes relacionadas à evolução do perfil epidemiológico 
da população, principalmente relacionadas ao envelhecimento e aumento de morbi-
mortalidade decorrente de causas externas; as áreas onde as normas de 
funcionamento e credenciamento dos serviços trazem exigências específicas de 
incorporação de especialistas, sobretudo na alta complexidade; a carência ou 
dificuldade de contratação referida por gestores e as política públicas estratégicas 
para o SUS, propõe-se inicialmente analisar as seguintes especialidades: 
Cancerologia, Medicina Intensiva, Psiquiatria, Pediatria (Neonatologia), Geriatria e 
Medicina de Família e Comunidade (BRASIL, 2008, p. 5). 

 

No entanto, dados sobre programas de residência médica no Brasil foram obtidos 

mediante acesso eletrônico no site do Ministério da Educação 

(http://mecsrv04.mec.gov.br/sesu/SIST_CNRM/APPS/inst_especialidades.asp), que abriga a 

página da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e retrata a situação dos 

programas cadastrados em março de 2009. Considerando as especialidades que exigem como 

pré-requisito a residência em clínica médica, a situação de vagas é a seguinte: 
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Tabela 1 – Distribuição das vagas oferecidas em programas de residência que exigem como pré-
requisito a residência em clínica médica, Brasil, 2009. 

Programa Vagas % 
Cardiologia 824 28,9 

Cancerologia clínica  281 9,8 
Hematologia e Hemoterapia 252 8,8 

Gastroenterologia 257 9,0 
Angiologia  6 0,21 

Pneumologia 272 9,5 
Reumatologia 152 5,3 

Nefrologia 376 13,2 
Geriatria 120 4,2 

Endocrinologia 260 9,1 
Alergia e Imunologia 28 0,98 

Endoscopia 22 0,77 
TOTAL 2.850 100 

Fonte: MEC, 2009. 
 

 

Dados do Conselho Regional de Medicina do Ceará (CREMEC) sobre os profissionais 

registrados, segundo as especialidades, mostram a seguinte situação em ordem decrescente: 

 

Tabela 2 – Distribuição de profissionais registrados no CREMEC, segundo a especialidade, Ceará, 
2010. 

Especialidade Nº % 
1 Clínica médica  353 9,02% 
2 Ginecologia  350 8,94% 
3 Pediatria  347 8,86% 
4 Cirurgia geral  333 8,51% 
5 Medicina do trabalho  318 8,12% 
6 Oftalmologia  193 4,93% 
7 Obstetrícia  182 4,65% 
8 Anestesiologia  157 4,01% 
9 Cardiologia  157 4,01% 
10 Ortopedia e traumatologia  157 4,01% 
11 Psiquiatria  104 2,66% 
12 Cirurgia plástica  89 2,27% 
13 Dermatologia  88 2,25% 
14 Radiodiagnóstico  67 1,71% 
15 Otorrinolaringologia  66 1,69% 
16 Cancerologia  60 1,53% 
17 Medicina de família e comunidade  55 1,40% 
18 Urologia  52 1,33% 
19 Patologia  46 1,17% 
20 Neurologia  45 1,15% 
21 Nefrologia  44 1,12% 
22 Endocrinologia  42 1,07% 
23 Gastroenterologia  42 1,07% 
24 Pneumologia  35 0,89% 
25 Mastologia  33 0,84% 
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Tabela 2 – Distribuição de profissionais registrados no CREMEC, segundo a especialidade, Ceará, 
2010. 

Especialidade Nº % 
26 Cirurgia vascular  32 0,82% 
27 Acupuntura  30 0,77% 
28 Neurocirurgia  29 0,74% 
29 Reumatologia  29 0,74% 
30 Coloproctologia  25 0,64% 
31 Citopatologia  24 0,61% 
32 Medicina intensiva  22 0,56% 
33 Infectologia  21 0,54% 
34 Cirurgia cardiovascular  20 0,51% 
35 Endoscopia  20 0,51% 
36 Cirurgia pediátrica  17 0,43% 
37 Hematologia  17 0,43% 
38 Alergia e imunologia  15 0,38% 
39 Cirurgia de cabeça e pescoço  15 0,38% 
40 Geriatria  13 0,33% 
41 Medicina legal  13 0,33% 
42 Medicina sanitária  13 0,33% 
43 Diagnóstico por imagem  12 0,31% 
44 Angiologia  11 0,28% 
45 Homeopatia  11 0,28% 
46 Ultra-sonografia  11 0,28% 
47 Medicina de tráfego  10 0,26% 
48 Medicina esportiva  10 0,26% 
49 Radioterapia  9 0,23% 
50 Outras especialidades 71 1,81% 
Fonte: CREMEC, 2010. 
 

O programa de residência em geriatria encontra-se na 9º posição em número de vagas 

no Brasil. A geriatria encontra-se na 40º posição no ranking de especialistas cadastrados no 

estado do Ceará. Apesar de não satisfazer as necessidades da sociedade contemporânea, 

percebe-se que o número de geriatras é maior do que o de médicos de outras especialidades 

mais antigas – considerando a fundação de suas respectivas sociedades – como a angiologia 

(1957) e radiologia (1948). A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) foi 

fundada em 16 de maio de 1961, na cidade do Rio de Janeiro (SBGG, 2009).  

Esse incremento de especialistas em geriatria, ainda que incipiente, é um indício de 

expansão na área, resultado da normatização na formação e distribuição dos recursos humanos 

na saúde. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar as atitudes e conhecimento de estudantes de medicina da Universidade 

Federal do Ceará sobre o idoso, o envelhecimento e a carreira de geriatria. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar a proporção de estudantes de Medicina com interesse em seguir carreira em 

Geriatria; 

 

 Descrever os fatores sociodemográficos, institucionais (localidade da faculdade) 

associados ao interesse do estudante de Medicina pela carreira de Geriatria; 

 

 Analisar a possível influência da disciplina de Geriatria na determinação do interesse 

do estudante de Medicina em seguir a carreira nesta área; 

 

 Analisar a possível influência da disciplina de Geriatria na determinação das atitudes 

do estudante de Medicina acerca do idoso e do cuidado do idoso; 

 

 Descrever o nível de conhecimento e habilidades relatados pelos estudantes de 

Medicina em relação ao cuidado do idoso após cursarem a disciplina de Geriatria; 

 

 Descrever os fatores estimulantes ou desestimulantes implicados na possível escolha 

da geriatria como especialidade a ser seguida.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Tipo de Estudo  

 

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, individuado, observacional com 

abordagem quantitativa. Este tipo de investigação produz "instantâneos" da situação de um 

determinado, grupo produzindo indicadores sobre as variáveis pesquisadas (ROUQUAYROL, 

2003).  

 

 

4.2 Campo do Estudo  

 

 

O estudo foi realizado nas unidades da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará, localizadas nas cidades de Fortaleza, Sobral e Barbalha. 

 Em 2001 houve uma mudança no projeto pedagógico do curso de medicina. Nesse 

novo currículo, os conteúdos obrigatórios estão contidos nos módulos seqüenciais e 

longitudinais. Os módulos seqüenciais se desenvolvem um por vez no ciclo básico (do 1° ao 

4° semestres) e dois módulos simultaneamente no ciclo profissional (do 5° ao 8° semestres). 

Essa divisão em ciclos tenta ser superada através da integração básico-clínica. No ciclo básico 

há inserção de aspectos clínicos especialmente ligados à semiologia dos diversos sistemas 

orgânicos. Da mesma forma, temas das disciplinas básicas são retomados no ciclo 

profissional. O módulo longitudinal de Desenvolvimento Pessoal (DP) reúne assuntos 

relativos aos aspectos humanísticos da Medicina. O módulo de ABS agrega temas 

relacionados à APS. Ambos têm carga horária semanal de 4h ao longo de todo o Curso 

(COMISSÃO DE REFORMA CURRICULAR, 2001).  

A disciplina de geriatria é ministrada no sétimo semestre e apresenta o seguinte 

conteúdo: conceitos e aspectos epidemiológicos do envelhecimento; teorias sobre o processo 

de envelhecimento e alterações fisiológicas; características do processo saúde-doença nas 

pessoas idosas; princípios da prática geriátrica; aspectos farmacológicos do e psicológicos; 

interações medicamentosas e risco de iatrogenia; interpretação de exames complementares; 

grandes síndromes geriátricas: distúrbios mentais (depressão – demência – delirium), 
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incontinências (urinária e fecal), quedas; reabilitação geriátrica; promoção da saúde: 

exercícios na terceira idade, dieta saudável, avaliação periódica de saúde das pessoas idosas; 

inserção do idoso na sociedade e em diversos tipos de organizações sociais; impacto do 

envelhecimento e a perspectiva da morte; relação médico-paciente-cuidador; aspectos éticos e 

relação médico-paciente (COMISSÃO DE REFORMA CURRICULAR, 2001). 

A Universidade Federal do Ceará oferece atualmente 250 vagas para o curso de 

medicina distribuídas da seguinte maneira: 150 vagas em Fortaleza, 50 vagas em Sobral e 50 

vagas em Barbalha. Metade dos recém-aprovados no vestibular inicia suas atividades no 

primeiro semestre e a outra metade no segundo semestre. Em Sobral e Barbalha essa divisão 

só passou a ocorrer em 2009.  

 

 

4.3 Participantes do Estudo 

 

 

Os participantes do estudo foram estudantes matriculados no curso de graduação em 

Medicina da UFC no Estado do Ceará, dos seguintes semestres: sexto (antes de cursar 

disciplina de Geriatria); oitavo (depois de cursar). Esses períodos foram escolhidos em função 

de dois critérios: (a) formados por estudantes que estão no ciclo profissional e estão em 

contato com pacientes; (b) períodos próximos ao 7º semestre, quando é ministrada a disciplina 

de Geriatria. Essa população (que ingressou na universidade entre os anos de 2007 e 2008) foi 

de 310 indivíduos (150 de Fortaleza, 80 de Sobral e 80 de Barbalha).  

No entanto, foram observadas particularidades nos cursos de medicina de Barbalha e 

Sobral. Em Barbalha a turma é subdividida em duas a partir do 3º ano, sendo que um grupo de 

20 estudantes fica no 5º semestre e o outro cursa as disciplinas do 6º semestre. No 2º semestre 

do ano letivo as turmas são invertidas. Por isso, para mantermos a probabilidade amostral de 

80 alunos, acrescentamos o 8º e 7º semestres (neste último o questionário foi aplicado antes 

da primeira aula de geriatria). Em Sobral, por não ocorrer o desenvolvimento de semestres 

pares no 1º semestre do ano letivo foram pesquisados os estudantes do 9º e 7º semestres (neste 

último o questionário foi aplicado antes da primeira aula de geriatria).  

Foi estudada uma amostra de conveniência constituída por todos aqueles estudantes 

dos referidos semestres presentes em uma atividade normal do currículo. A amostra de 

conveniência (não-aleatória) é utilizada pela facilidade e praticidade na coleta de dados, 

embora não necessariamente represente a população (FLETCHER; FLETCHER, 2007). O 
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pesquisador identificou a atividade que reunia potencialmente o maior número de estudantes, 

bem como o docente responsável para planejar o momento mais oportuno da aplicação do 

instrumento. Os questionários foram aplicados pelo pesquisador principal aos estudantes que 

estiveram presentes nesta atividade (APÊNDICE B). 

 Constituíram os critérios de exclusão: (a) decisão do indivíduo em não participar da 

pesquisa, (b) ausência em sala de aula no dia da coleta de dados. 

 Do total de 310 alunos matriculados nos semestres selecionados participaram da 

pesquisa 221, distribuídos da seguinte maneira: 106 de Fortaleza (70,6%), 58 de Sobral 

(72,5%) e 57 de Barbalha (71,2%).  

 

 

4.4 Métodos e procedimentos 

 

 

 Como instrumento para coleta dos dados foi utilizado um questionário com questões 

que foram elaboradas a partir dos trabalhos realizados por Le Couteur; Bansal; Price, 1997, 

Araújo (2001), Sobral (2002), Harris, Gavel e Young, (2005), Newton (2005), Diachun, 

Hillier e Stolee (2006). O questionário está dividido em 5 partes, incluindo perguntas com 

respostas pré-definidas: 

1) Dados de identificação: data de nascimento, sexo, estado civil, parentesco com médico 

bem como sua especialidade, decisão sobre a especialidade a ser seguida; 

2) Auto-avaliação sobre a aquisição de conhecimentos (C) e habilidades (H) entre 

estudantes que cursaram a disciplina de Geriatria; 

3) Auto-avaliação sobre atitudes acerca do envelhecimento e do cuidado ao idoso entre 

os alunos que não cursaram a disciplina de geriatria. Os itens estão distribuídos entre 

afirmativas positivas e negativas de forma aleatória; 

4) Fatores estimulantes e desestimulantes para se especializar em geriatria; 

5) Auto-avaliação sobre atitudes acerca do idoso: questões incorporadas do Aged 

Semantic Differential, desenvolvida por Rosencrantz e McKevin (1969), que medem 

atitudes acerca de populações de todas as idades, (usando 32 pares de adjetivos 

antônimos) através da escala de Likert de 7 pontos. Menores pontuações sugerem 

atitudes positivas em relação ao idoso, enquanto que pontuações mais altas sugerem 

atitudes negativas em relação ao idoso. Os adjetivos estão agrupados em 3 categorias e 

adaptado para o português (FERNANDES; DUARTE, 2009): 
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I. Geratividade – Estagnação (G-E): avalia a capacidade do indivíduo de adaptar-se 

às mudanças da vida; 

II. Autonomia – Dependência (A-D): avalia a capacidade do indivíduo de viver com 

autonomia e independência na sociedade; 

III.  Integração – Isolamento (I-I): avalia a capacidade do indivíduo de interagir 

socialmente com outras pessoas. 

Os instrumentos foram testados previamente com estudantes que não fizeram parte do 

estudo. 

  

 

4.5 Definição de variáveis 

 

 

1. Interesse em seguir a carreira de geriatria foi operacionalmente definido neste estudo 

como a inclusão da geriatria como uma das três opções de especialidade a ser seguida 

pelo estudante de medicina (item nº10 do questionário); 

2. Nível de conhecimentos e habilidades entre estudantes que cursaram a disciplina de 

geriatria foi definido através da escala de Likert de 7 pontos (1 = discordo fortemente; 

2 = discordo; 3 = discordo pouco; 4 = nenhum; 5 = concordo pouco; 6 = concordo;  7 

= concordo fortemente). Pontuações de 5 ou mais foram consideradas como 

satisfatória para aquisição de conhecimentos e habilidades, enquanto que pontuações 

de 4 ou menos foram consideradas como não satisfatória (DIACHUN; HILLIER; 

STOLEE, 2006); 

3. Influência da disciplina de Geriatria na determinação do interesse do estudante de 

Medicina em seguir a carreira nesta área foi definido através da escala de Likert de 7 

pontos no item B (questão 11) do questionário (1 = discordo fortemente; 2 = discordo; 

3 = discordo pouco; 4 = nenhum; 5 = concordo pouco; 6 = concordo;  7 = concordo 

fortemente). Pontuações de 5 ou mais foram consideradas como influência positiva 

(DIACHUN; HILLIER; STOLEE, 2006); 

4. Influência da disciplina de Geriatria na determinação das atitudes do estudante de 

Medicina acerca do cuidado do idoso foi mensurada através da escala de Likert de 7 

pontos nos itens 11 (somente os que estavam relacionados as atitudes) e 12 do 

questionário (1 = discordo fortemente; 2 = discordo; 3 = discordo pouco; 4 = nenhum; 

5 = concordo pouco; 6 = concordo;  7 = concordo fortemente). Foi realizada uma 
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comparação das médias, entre os respondentes que não cursaram e que cursaram a 

disciplina. Pontuações de 5 ou mais para afirmativas positivas ou <4 para afirmativas 

negativas indicaram atitudes positivas em relação ao cuidado do idoso e ao 

envelhecimento.   

5. Fator de influência negativa ou positiva na escolha da especialidade em geriatria foi 

mensurada através da escala de Likert de 7 pontos no item 13 (1 = muito negativo; 2 = 

negativo; 3 = algo negativo; 4 = nenhum; 5 algo positivo; 6 = positivo; 7 = muito 

positivo). 

6. Influência da disciplina de Geriatria na determinação das atitudes do estudante de 

Medicina acerca do idoso foi mensurada através da escala de Likert de 7 pontos no 

item 14 do questionário (usando 32 pares de adjetivos antônimos). Foi realizada uma 

comparação das médias, entre os respondentes que não cursaram e que cursaram a 

disciplina. Pontuações abaixo de 4 indicaram atitudes positivas em relação ao idoso. 

 

 

4.6 Análise dos Dados 

 

 

Inicialmente realizou-se uma análise descritiva dos dados e em seguida testes de 

significância estatística para identificar a relação entre todas as variáveis e o desfecho.  

Foram utilizados testes de Qui-quadrado nas questões de 1 a 10 e teste t-student nas 

questões 11 a 14. O teste T-Student, ou simplesmente teste t, é a técnica mais usada para a 

análise das diferenças entre médias de dois grupos. O teste t pode ser usado mesmo com 

amostras pequenas desde que verificadas a homocedasticidade (variâncias iguais) pelo teste 

Levene. Quando há mais de dois grupos ou amostras, é utilizado o teste ANOVA. A ANOVA 

faz comparações em cada par de médias, se pelo menos um par for diferente o teste é 

significativo.  Para identificar qual (quais) o(s) par(es)  de médias  são  iguais  foi  utilizado  o  

teste Tukey. Nos casos onde a amostra era pequena foi realizada a análise não-paramétrica 

através dos testes Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Para análise, foram usados os programas 

EpiInfo 3.5.1 e Stata 11. Na questão 12 houve inversão da pontuação nos itens com 

afirmativas negativas para mantermos a seguinte lógica: quanto maior a pontuação mais 

positiva é a referência. 
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4.7 Questões Éticas do Estudo 

 

 

A pesquisa respeitou os princípios básicos da bioética: beneficência, não-maleficência, 

autonomia e justiça, como preconizados pela Resolução 196/96 (BRASIL, 2006a), não 

trazendo nenhum risco ou desconforto para os participantes.  O sigilo das informações foi 

mantido, evitando possíveis constrangimentos.  A autonomia foi expressa através do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), lido pelo pesquisador em sala 

de aula, esclarecendo todas as dúvidas que surgirem. As pessoas que se dispuseram a 

participar da pesquisa assinaram um termo de consentimento permitindo a realização da 

pesquisa, de acordo com a portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que rege a 

pesquisa em seres humanos. Não houve qualquer coação ou retaliação, menos ainda 

perseguições, durante a obtenção do consentimento ou na possibilidade de recusa em 

participar da pesquisa. 

O projeto desse estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú, protocolo  nº 871 (Anexo A). 
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Sobral
26,2%

Fortaleza
48,0%

Barbalha
25,8%

5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Descrição do perfil dos estudantes de medicina 

  

 

A Universidade Federal do Ceará possui nos semestres escolhidos 310 estudantes de 

medicina, distribuídos nos campus de Fortaleza, Barbalha e Sobral. Participaram da pesquisa 

106 estudantes de Fortaleza (48%), 58 de Sobral (26,2%) e 57 de Barbalha (25,8%), amostra 

que corresponde a 71,3% da população selecionada (Figura 1).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A idade média dos respondentes foi de aproximadamente 23 anos. O estudante mais 

jovem tem 20 anos e está no 6º semestre, enquanto que o mais velho tem 30 anos e está no 

também no 6º semestre (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Distribuição dos estudantes de medicina do S6 ao S9, da Universidade Federal do Ceará 
segundo Campus, Ceará, 2010. 
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Tabela 3 - Distribuição da amostra de respondentes por turmas e faixas de idade, Ceará, 2010. 
 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8  Semestre 9 Toda Amostra 

Idade mínima 20 20  21  21 20 

Idade máxima 30 26 28 27 30 

Idade média 22,83 22,68 23,86 24,11 23,28 

Desvio padrão 1,98 1,47 1,54 1,72 1,81 

Idade modal 22 22 24 24 22 
Fonte: Pesquisa 

  

A tabela 4 mostra a proporção de estudantes segundo o campus e o semestre. Em 

Sobral participaram da pesquisa os estudantes do 7º e 9º semestres. Em Fortaleza houve a 

participação de estudantes do 6º e 8º semestre. Já em Barbalha participaram da pesquisa os 

estudantes do 6º, 7º 8º e 9º semestres. 

 

 

Tabela 4 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo o semestre, Ceará, 2010. 

 
 SEMESTRE  

CAMPUS 
Sobral Fortaleza Barbalha 

N % N % N % 
 6º - - 63 59,4% 17 29,8% 
  7º 32 55,2% - - 15 26,3% 
  8º - - 43 40,6% 15 26,3% 
  9º 26 44,8% - - 10 17,5% 
Total 58 100,0% 106 100,0% 57 100,0% 
Fonte: Pesquisa. 

 

 

Sobre a variável sexo, verificou-se discreta prevalência dos homens sobre as mulheres: 

121 (54,8%) eram homens  e 100 (45,2%) eram mulheres (Figura 2). 
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Figura 2 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo sexo, Ceará, 2010. 
*Teste de Kruskal-Wallis – Sem diferença estatística entre os Campi. 
Fonte: Pesquisa. 

 

 

Quando ao estado civil declarado, cerca de 96,4% referiram ser solteiros (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo estado civil, Ceará, 2010. 
*Teste de Kruskal-Wallis – Sem diferença estatística entre os Campi. 
Fonte: Pesquisa. 
 

A existência de algum médico como parente de primeiro ou segundo graus poderia, 

hipoteticamente, influir na escolha da profissão por parte do respectivo respondente (não foi o 

objetivo deste estudo, mas assinalamos como subsídio para a formulação de eventuais 

hipóteses). Uma proporção de 33% afirmaram possuir um(a) profissional médico(a) como 

parente próximo, não havendo correlação com a escolha da especialidade.  

p=0,05* 

p=0,62* 
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A proporção de estudantes com parentes médicos é semelhante em Sobral e Fortaleza. 

Em Barbalha a maioria dos estudantes não tem familiares médicos (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo existência de parente médico, Ceará, 2010. 
*Teste de Kruskal-Wallis – Sem diferença estatística entre os Campi. 
Fonte: Pesquisa. 

 

5.2 Escolha da especialidade 

 

 
  A quase totalidade dos participantes, ou seja, 98,6% referiu pretender cursar 

especialização após a conclusão da graduação (Figura 5) e  31,8%  a escolheram. 

 

 
Figura 5 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo intenção de cursar especialidade médica, Ceará, 2010. 
*Teste de Kruskal-Wallis – Sem diferença estatística entre os Campi. 
Fonte: Pesquisa. 
 

p=0,19* 

p=0,08* 
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 Quanto à pergunta “já escolheu uma especialidade específica?” encontramos uma 

maior proporção de homens com definição a este respeito do que de mulheres (p=0,03). A 

definição quanto à especialidade foi menor entre os estudantes de Barbalha, em comparação 

com os de Sobral e Fortaleza (Figura 6).  

 

 
 
Figura 6 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo especialidade definida, Ceará, 2010. 
*Teste Mann-Whitney – O grupo de Barbalha é diferente dos demais. 
Fonte: Pesquisa. 

 

Observou-se um aumento da proporção de estudantes com resposta positiva para a 

pergunta “já escolheu uma especialidade específica?” durante sua formação em Sobral e 

Fortaleza (Figuras 7 e 8). Em Barbalha ocorre o inverso, isto é, eleva-se a proporção de 

estudantes sem definição quanto à escolha da especialidade a ser seguida durante a graduação 

(Figura 9). 

 
Figura 7 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo especialidade definida e semestre cursado, Sobral, 2010. 
Fonte: Pesquisa. 
 

 

p=0,03* 

p=0,28 
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Figura 8 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo especialidade definida e semestre cursado, Fortaleza, 2010. 
Fonte: Pesquisa. 
 

 

 
Figura 9 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo especialidade definida e semestre cursado, Barbalha, 2010. 
Fonte: Pesquisa. 
 

 

Dentre os respondentes que referiram já ter elegido a especialização futura, a mais 

citada foi Cirurgia (12,9%), seguida de Cardiologia (10%) e Dermatologia (8,6%). 

 Observa-se que apenas um estudante, do 8º semestre (Fortaleza), escolheu 

previamente a geriatria como sua primeira opção (1,4%). Quando computadas as 3 primeiras 

opções de todos os alunos, a geriatria aparece apenas 3 vezes (isto significa que dos 

estudantes que haviam escolhido a especialidade, 4,3% tem geriatria como uma das três 

opções): 1 vez como primeira escolha; 1 vez como segunda escolha  (7º semestre – Sobral);  1 

vez como terceira escolha (9º semestre - Sobral). Dois deles não têm parentes médicos e um 

tem parentes especialistas em clínica médica, otorrinolaringologia, ortopedia, ginecologia e 

obstetrícia. Nenhum estudante da UFC-Barbalha manifestou interesse em seguir carreira em 

p=0,68 

p=0,48 



59 
 

geriatria. Na Tabela 5 estão discriminadas as freqüências das escolhas prévias de 

especialidades segundo localização da faculdade. 
 

 

Tabela 5 - Distribuição dos respondentes de acordo com a especialidade escolhida e a cidade, Ceará, 
2010. 
Especialidade Escolhida Barbalha Fortaleza Sobral Total (%) 
Cirurgia  - 4 5 12,9 
Cardiologia  1 4 2 10 
Dermatologia   1 1 4 8,6 
Clinica Médica - 3 2 7,1 
Ginecologia-Obstetrícia 2 - 3 7,1 
Pediatria  3 2 - 7,1 
Anestesiologia - 2 2 5,7 
Oftalmologia   - 4 - 5,7 
Oncologia   - 4 - 5,7 
Cirurgia Plástica   - 2 - 2,9 
Endocrinologia  - 1 1 2,9 
Gastroenterologia  - 2 - 2,9 
Hemodinâmica   2 - - 2,9 
Neurocirugia    - - 2 2,9 
Otorrinolaringologia - 1 1 2,9 
Psiquiatria    - 2 - 2,9 
Urologia  - 2 - 2,9 
Geriatria  - 1 - 1,4 
Medicina tropical  - - 1 1,4 
Neurologia  - 1 - 1,4 
Patologia  1 - - 1,4 
Traumato-ortopedia  - 1 - 1,4 
Fonte: Pesquisa 

 

 

 As especialidades foram agrupadas, tomando como exemplo a pesquisa de Sobral 

(2005): (a) cirurgia geral e especialidades, (b) clínica médica e especialidades, (c) pediatria e 

gineco-obstetrícia, (d) medicina geral ou alternativa e psiquiatria e (e) outras (oftalmologia, 

ortopedia, radiologia, patologia e anestesiologia).  

Observou-se que o grupo intitulado ‘Clínica Médica e Especialidades’ é o mais 

atraente para os estudantes, em ambos os sexos, uma vez que 50% deles citaram como 

primeira opção. O grupo “cirurgia geral e especialidades” é o preferido pelos homens 

(21,7%), enquanto que o grupo “pediatria e gineco-obstetrícia” é o preferido entre as mulheres 

(20,8%) (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Distribuição dos grupos de especialidades, segundo o sexo, Ceará, 2010. 

 
 GRUPOS  

SEXO  
Feminino Masculino p-valor 

N % N %  
A 3 12,5 10 21,7 0,34 
B 12 50,0 23 50,0 - 
C 5 20,8 5 10,9 0,25 
D 0 0 2 4,3 0,30 
E 4 16,7 6 13,0 0,68 

Fonte: Pesquisa. 
 

5.3 Importância da disciplina de geriatria e sua influência no possível interesse pela 

especialidade 

 

Quando indagados sobre a importância da disciplina de geriatria na formação do 

médico generalista 87,2% avaliaram de maneira positiva com média de 5,94 dp=1,01. Sobre o 

despertar do interesse em seguir carreira em geriatria após a disciplina, os estudantes tiveram 

uma resposta neutra, ou seja, a disciplina parece não ter influência, segundo os estudantes, 

para escolha ou recusa da especialidade (4,3 dp=1,8) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo a opinião sobre da disciplina de Geriatria, Ceará, 2010. 
OPINIÃO DOS ESTUDANTES  Média Desvio-padrão Mín Máx 
A disciplina foi importante para a formação do médico 5,9 1,0 4 7 
Despertou o interesse em ser geriatra 4,3 1,8 1 7 
Fonte: Pesquisa. 

 

  Quanto ao sexo, no item “A disciplina foi importante para a formação do médico” 

teve o maior grau de concordância para as mulheres. Os homens discordaram em relação às 

mulheres quanto ao item “Despertou o interesse em ser geriatra” (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo a opinião sobre da disciplina de Geriatria, por sexo, Ceará, 2010. 

OPINIÃO DOS ESTUDANTES  
SEXO p-valor 

Feminino Masculino 
A disciplina foi importante para a formação do médico 6,2 5,7 0,04
Despertou o interesse em ser geriatra 4,8 3,9 0,01
Fonte: Pesquisa. 

 

Na tabela 9 observa-se para os estudantes de Barbalha os itens “A disciplina foi 

importante para a formação do médico” e “Despertou o interesse em ser geriatra” 
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apresentaram o menor grau de concordância quando comparados aos estudantes de Sobral e 

Fortaleza. 

Tabela 9 – Distribuição da amostra de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
segundo a opinião sobre da disciplina de Geriatria, por Campus, Ceará, 2010. 

OPINIÃO DOS ESTUDANTES  
CAMPUS p-valor 

Sobral Fortaleza Barbalha 
A disciplina foi importante para a formação do médico 6,5 6,3 4,81 <0,01
Despertou o interesse em ser geriatra 4,4 4,8 3,41 0,01
Fonte: Pesquisa. 

 

5.4 Auto-avaliação sobre aquisição de conhecimentos e habilidades após a disciplina de 

geriatria 

  

A questão 11 tratou da possível influência da disciplina de geriatria na aquisição de 

conhecimentos e habilidades dos estudantes (auto-avaliação). De maneira geral todos os 

estudantes se auto-avaliaram positivamente na aquisição de conhecimentos e habilidades 

(5,46 dp=0,52). 

O item com maior grau de concordância entre os estudantes foi “Sabe descrever as 

grandes síndromes geriátricas”. Já o item com menor grau de concordância foi “Sabe aplicar 

testes de avaliação da estabilidade postural”. O item que mostrou maior variação entre os 

alunos foi “Sabe aplicar testes de avaliação da estabilidade postural” com desvio-

padrão=1,20 (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Distribuição das médias sobre aquisição de conhecimentos e habilidades da amostra de 
estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará, Ceará, 2010. 
CONHECIMENTOS E HABILIDADES  Média Desvio-padrão Mín Máx 
Identifica os conceitos e aspectos epidemiológicos do 
envelhecimento 5,62 0,82 3 7 
Sabe descrever as características do processo saúde-doença 5,57 0,69 3 7 
Conhece as teorias sobre o processo de envelhecimento 5,54 0,66 4 7 
Executa adequadamente a anamnese e o exame físico 5,51 0,98 2 7 
Conhece os aspectos farmacológicos e psicológicos do 
envelhecimento 5,69 0,77 3 7 
Sabe descrever as interações medicamentosas e o risco de 
iatrogenia 5,15 1,08 2 7 
Sabe interpretar os exames complementares 5,31 0,96 3 7 
Sabe descrever as grandes síndromes geriátricas 5,75 0,75 4 7 
Sabe aplicar testes de avaliação cognitiva 5,69 1,16 2 7 
Sabe aplicar testes de avaliação da estabilidade postural 4,90 1,20 2 7 
Sabe aplicar testes para avaliação do humor 5,23 1,17 2 7 
Sabe descrever as práticas de promoção da saúde no idoso 5,61 0,95 2 7 
Fonte: Pesquisa 
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Observa-se que o item “Identifica os conceitos e aspectos epidemiológicos do 

envelhecimento” apresentou diferença no Campus Barbalha, com média menor que nos 

demais. Nos itens “Conhece os aspectos farmacológicos e psicológicos do envelhecimento”, 

“Sabe descrever as interações medicamentosas e o risco de iatrogenia”, “Sabe interpretar os 

exames complementares”, “Sabe descrever as grandes síndromes geriátricas” e “Sabe 

aplicar testes de avaliação da estabilidade postural” o Campus Barbalha apresentou maior 

grau de concordância.  

O item “Conhece as teorias sobre o processo de envelhecimento” apresentou maior 

concordância entre os estudantes de Sobral, enquanto que os itens “Sabe aplicar testes de 

avaliação cognitiva” e “Sabe aplicar testes para avaliação do humor” apresentaram menor 

grau de concordância no referido Campus. 

Já os itens “Sabe descrever as características do processo saúde-doença”, “Executa 

adequadamente a anamnese e o exame físico” e “Sabe descrever as práticas de promoção da 

saúde no idoso” não apresentaram diferença entre os estudantes das três faculdades (Tabela 

11). 

 

Tabela 11 – Distribuição das médias sobre aquisição de conhecimentos e habilidades da amostra de 
estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará, segundo o Campus, Ceará, 2010. 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES  
  

CAMPUS  
p-valor 

Sobral Fortaleza Barbalha 
Identifica os conceitos e aspectos epidemiológicos do 
envelhecimento 5,9 5,9 4,81 <0,01

Sabe descrever as características do processo saúde-
doença 5,6 5,6 5,6 0,85

Conhece as teorias sobre o processo de envelhecimento 5,91 5,3 5,5 0,01
Executa adequadamente a anamnese e o exame físico 5,5 5,5 5,5 0,99
Conhece os aspectos farmacológicos e psicológicos do 
envelhecimento 5,3 5,6 6,21 <0,01

Sabe descrever as interações medicamentosas e o risco de 
iatrogenia 4,7 4,9 6,01 <0,01

Sabe interpretar os exames complementares 5,1 4,9 6,21 <0,01
Sabe descrever as grandes síndromes geriátricas 5,7 5,6 6,11 0,02
Sabe aplicar testes de avaliação cognitiva 4,51 6,2 6,0 <0,01
Sabe aplicar testes de avaliação da estabilidade postural 4,5 4,8 5,51 <0,01
Sabe aplicar testes para avaliação do humor 4,61 5,5 5,4 <0,01
Sabe descrever as práticas de promoção da saúde no idoso 5,4 5,6 5,8 0,15
Geral 5,2 5,4 5,71 <0,01
Em destaque os itens que apresentaram diferença significativa. Teste de Kruskal-Wallis.  
1. O grupo apresenta média estatisticamente diferente dos demais. Teste Mann-Whitney. 
Fonte: Pesquisa. 
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5.5 Atitudes acerca do cuidado ao idoso 
 

 

A cobertura dos aspectos sobre atitudes acerca da do cuidado ao idoso foi 

aparentemente suficiente para atender às indicações da maioria dos participantes. Apenas 1 

estudante fez alguma ressalva, porém sem acrescentar outra variável de influência. 

Foi calculada a média das pontuações apresentadas pela amostra nos itens da questão 

12 e 11 (relacionadas às atitudes acerca do cuidado ao idoso e ao envelhecimento), o que nos 

permitiu fazer uma comparação entre os estudantes que já haviam cursado a disciplina de 

geriatria e os que estavam para cursar. O resultado geral foi de 5,01, com desvio padrão de 

0,72, demonstrando atitude positiva entre os estudantes. 

O item com maior grau de concordância por parte dos alunos foi “O cuidado ao idoso 

pode ser gratificante até com medidas simples como bengalas e aparelhos auditivos”. Já os 

itens com maior grau de discordância foram “A expectativa de vida dos idosos é tão curta que 

as investigações caras são dispensáveis” e “Os idosos têm várias condições graves, o que 

torna o tratamento difícil”. O item que mostrou maior variação entre os alunos foi “Os idosos 

são confusos, de modo que não se pode conversar com eles” com desvio-padrão=1,95 

(Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Distribuição das médias sobre atitudes acerca do cuidado ao idoso na amostra de 
estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará , Ceará, 2010. 
ATITUDES ACERCA DO CUIDADO AO IDOSO Média Desvio-padrão Mín Máx 
Geriatria é uma especialidade de "baixa tecnologia" 3,64 1,74 1 7 
O cuidado ao idoso é realizado de forma multidisciplinar 5,54 1,20 2 7 
Na geriatria existe o termo “envelhecismo” 5,14 1,55 1 7 
Os idosos têm muitos problemas, o que dificulta saber o que 
é mais importante 5,05 1,67 1 7 

Os idosos são confusos, de modo que não se pode conversar 
com eles 3,95 1,95 1 7 

Muitos idosos têm uma vasta experiência de vida, o que 
torna gratificante conversar com eles 5,81 1,11 2 7 

Os idosos têm várias condições graves, o que torna o 
tratamento difícil 2,36 1,49 1 6 

A expectativa de vida dos idosos é tão curta que as 
investigações caras são dispensáveis 2,46 1,53 1 6 

O cuidado ao idoso pode ser gratificante até com medidas 
simples como bengalas e aparelhos auditivos 6,18 0,99 1 7 

Fonte: Pesquisa. 
 

 

Na tabela 13 percebe-se que a afirmativa negativa “Os idosos têm muitos problemas, o 

que dificulta saber o que é mais importante” tem maior grau de concordância entre os 
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estudantes de Barbalha. Além disso, os itens “Muitos idosos têm uma vasta experiência de 

vida, o que torna gratificante conversar com eles” e “O cuidado ao idoso pode ser 

gratificante até com medidas simples como bengalas e aparelhos auditivos” apresentaram o 

menor grau de concordância entre eles.  Finalmente, o item “Os idosos têm várias condições 

graves, o que torna o tratamento difícil” apresentou menor grau de discordância entre os 

estudantes de Barbalha.  

No item “O cuidado ao idoso é realizado de forma multidisciplinar” as três 

faculdades apresentaram resultados diferentes sendo que o menor grau de concordância foi 

observado em Barbalha, seguido de Sobral e o maior em Fortaleza. 

O item “A expectativa de vida dos idosos é tão curta que as investigações caras são 

dispensáveis” apresentou menor grau de concordância em Sobral, seguido de Fortaleza e com 

maior concordância em Barbalha. 

Não houve diferença entre as faculdades nos itens “Geriatria é uma especialidade de 

"baixa tecnologia"” e “Na geriatria existe o termo envelhecismo”. 

 

Tabela 13 – Distribuição das médias sobre atitudes acerca do cuidado ao idoso na amostra de 
estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará , segundo o Campus, Ceará, 2010. 

ATITUDES ACERCA DO CUIDADO AO IDOSO 
  

CAMPUS  
p-valor 

Sobral Fortaleza Barbalha 
Geriatria é uma especialidade de "baixa tecnologia" 3,95 3,43 3,72 0,18
O cuidado ao idoso é realizado de forma multidisciplinar 5,482 5,792 5,142 <0,01
Na geriatria existe o termo envelhecismo 5,53 4,93 5,11 0,06
Os idosos têm muitos problemas, o que dificulta saber o 
que é mais importante 4,76 4,87 5,681 <0,01
Os idosos são confusos, de modo que não se pode 
conversar com eles 3,26 3,58 5,351 <0,01
Muitos idosos têm uma vasta experiência de vida, o que 
torna gratificante conversar com eles 5,95 6,02 5,281 <0,01
Os idosos têm várias condições graves, o que torna o 
tratamento difícil 2,09 2,18 2,961 <0,01
A expectativa de vida dos idosos é tão curta que as 
investigações caras são dispensáveis 2,022 2,442 2,932 <0,01
O cuidado ao idoso pode ser gratificante até com medidas 
simples como bengalas e aparelhos auditivos 6,28 6,42 5,611 <0,01
Média Geral 5,24 5,17 4,47 <0,01
Em destaque os itens que apresentaram diferença significativa. Teste de Análise de Variância - ANOVA.  
1.O grupo apresenta média estatisticamente diferente dos demais. 2.Os três grupos apresentam resultados 
diferentes. Teste Tukey. 
Fonte: Pesquisa. 

 
 

Comparando-se os estudantes que cursaram a disciplina de Geriatria com o estudantes 

que não cursaram, encontramos que os primeiros: tiveram o maior grau de discordância no 
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item “Geriatria é uma especialidade de "baixa tecnologia"”; menor grau de concordância no 

item “Muitos idosos têm uma vasta experiência de vida, o que torna gratificante conversar 

com eles”; menor grau de discordância no item “Os idosos têm várias condições graves, o 

que torna o tratamento difícil”(tabela 14). 

 

Tabela 14 – Distribuição das médias sobre atitudes acerca do cuidado ao idoso na amostra de 
estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará , segundo o semestre cursado, Ceará, 
2010. 

ATITUDES ACERCA DO CUIDADO AO IDOSO 
 

SEMESTRE p-valor 

S6+S7 S8+S9 
Geriatria é uma especialidade de "baixa tecnologia" 3,92 3,28 0,01
O cuidado ao idoso é realizado de forma multidisciplinar 5,61 5,44 0,30
Na geriatria existe o termo envelhecismo 5,26 4,96 0,16
Os idosos têm muitos problemas, o que dificulta saber o que é mais 
importante 4,97 5,14 0,46

Os idosos são confusos, de modo que não se pode conversar com eles 3,77 4,18 0,12
Muitos idosos têm uma vasta experiência de vida, o que torna 
gratificante conversar com eles 5,97 5,59 0,02

Os idosos têm várias condições graves, o que torna o tratamento difícil 2,05 2,75 <0,01
A expectativa de vida dos idosos é tão curta que as investigações caras 
são dispensáveis 2,28 2,68 0,05

O cuidado ao idoso pode ser gratificante até com medidas simples 
como bengalas e aparelhos auditivos 6,21 6,12 0,50

Teste de homocedasticidade: Teste de Levene. Comparação de Médias: Teste T-student. 
Fonte: Pesquisa. 

 

  

5.6 Fatores associados à possível escolha da carreira em geriatria 

  

Sobre fatores que influenciariam o estudante de maneira positiva ou negativa na 

escolha da especialidade em geriatria a cobertura dos aspectos foi aparentemente suficiente 

para atender às indicações da maioria dos participantes. Dois estudantes fizeram a ressalva 

acrescentando que o perfil dos pacientes é um fator muito positivo, Três estudantes 

acrescentaram que o mercado de trabalho é um fator positivo e um estudante acrescentou que 

o desconhecimento do mercado de trabalho é um fator muito negativo. 

O item com maior influência positiva foi “Exemplos de médicos nessa 

área/especialidade” e com menor influência foi “Conveniências e/ou obrigações pessoais e 

familiares” (Tabela 15).  
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Tabela 15 – Distribuição das médias sobre fatores associados à possível escolha da carreira em 
Geriatria, Ceará, 2010.  
FATORES ASSOCIADOS Média Desvio-padrão Mín Máx 
Exemplos de médicos nessa área/especialidade 5,36 1,17 2 7 
Pouca sobrecarga pessoal liberando tempo para si próprio 4,94 1,30 2 7 
Perspectiva de vínculo acadêmico ou de pesquisa 5,01 1,09 2 7 
Expectativa de fazer procedimentos de diagnóstico e 
tratamento 5,10 1,30 1 7 

Condições de acesso/duração do programa de residência 4,57 1,06 1 7 
Vivência pessoal com idoso doente antes de entrar em 
medicina 5,11 1,33 1 7 

Potencial de ganho econômico e prestígio social 4,58 1,31 1 7 
Opção pessoal por local e/ou cenário de trabalho 4,82 1,11 2 7 
Possibilidade de ênfase na prevenção e na educação para a 
saúde 5,21 1,26 1 7 

Significado intelectual dessa área/especialidade 5,17 1,14 2 7 
Conveniências e/ou obrigações pessoais e familiares 4,51 1,37 1 7 
Experiência de disciplina/estágio obtida na graduação 4,55 1,49 1 7 
Fonte: Pesquisa. 

 

  Para os estudantes de Barbalha os seguintes itens exerceram maior influência na 

possível escolha da carreira em Geriatria em ordem decrescente: “Significado intelectual 

dessa área/especialidade”, “Possibilidade de ênfase na prevenção e na educação para a 

saúde”, “Expectativa de fazer procedimentos de diagnóstico e tratamento”, “Vivência 

pessoal com idoso doente antes de entrar em medicina” e “Perspectiva de vínculo acadêmico 

ou de pesquisa”. 

Já para os estudantes de Sobral os itens de maior influência foram, em ordem 

decrescente: "Exemplo de médico(s) nessa área/especialidade", "Pouca sobrecarga pessoal 

liberando tempo para si próprio”, "Expectativa de fazer procedimentos de diagnóstico e 

tratamento", "Possibilidade de ênfase na prevenção e na educação para a saúde", "Vivência 

pessoal com idoso doente antes de entrar em medicina",  e "Significado intelectual dessa 

área/especialidade".  

Entre os estudantes de Fortaleza, os fatores de maior influência em ordem decrescente 

foram: "Exemplo de médico(s) nessa área/especialidade", "Possibilidade de ênfase na 

prevenção e na educação para a saúde" e "Significado intelectual dessa área/especialidade". 

Observa-se que para os estudantes de Barbalha o item “Exemplos de médicos nessa 

área/especialidade” não exerce influência quando comparados com os estudantes de Sobral e 

Fortaleza; o item “Significado intelectual dessa área/especialidade” foi o fator de maior 

influência para a possível escolha da carreira em geriatria, realizando-se a mesma 

comparação. 
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Apesar das médias serem estatisticamente diferentes entre as faculdades nos itens 

“Pouca sobrecarga pessoal liberando tempo para si próprio” e “Experiência de 

disciplina/estágio obtida na graduação”, estes fatores não exerceram influência na possível 

escolha da carreira em Geriatria. (Tabela 16). 

 

 

Tabela 16 - Distribuição das médias sobre fatores associados à possível escolha da carreira em 
Geriatria, segundo o Campus, Ceará, 2010. 

FATORES ASSOCIADOS CAMPUS  
p-valor 

Sobral Fortaleza Barbalha 
Exemplos de médicos nessa área/especialidade 5,57 5,55 4,791 <0,01
Pouca sobrecarga pessoal liberando tempo para si próprio 5,452 4,632 4,982 <0,01
Perspectiva de vínculo acadêmico ou de pesquisa 4,93 4,96 5,19 0,35
Expectativa de fazer procedimentos de diagnóstico e tratamento 5,21 4,89 5,37 0,06
Condições de acesso/duração do programa de residência 4,60 4,52 4,61 0,82
Vivência pessoal com idoso doente antes de entrar em medicina 5,10 4,98 5,37 0,21
Potencial de ganho econômico e prestígio social 4,62 4,48 4,74 0,48
Opção pessoal por local e/ou cenário de trabalho 4,74 4,79 4,95 0,58
Possibilidade de ênfase na prevenção e na educação para a saúde 5,19 5,05 5,54 0,06
Significado intelectual dessa área/especialidade 5,03 5,04 5,561 0,01
Conveniências e/ou obrigações pessoais e familiares 4,57 4,38 4,70 0,34
Experiência de disciplina/estágio obtida na graduação 4,862 4,582 4,182 0,04
Em destaque os itens que apresentaram diferença significativa. Teste de Análise de Variância - ANOVA.  
1. O grupo apresenta média estatisticamente diferente dos demais. 2. Os três grupos apresentam resultados diferentes. 
Teste Tukey. 
Fonte: Pesquisa. 

 

  

Na tabela 17 observa-se que para os estudantes que cursaram a disciplina de Geriatria 

os seguintes itens exerceram maior influência para a possível escolha da carreira quando 

comparados aos que não cursaram: “Exemplos de médicos nessa área/especialidade”, 

“Perspectiva de vínculo acadêmico ou de pesquisa”, “Expectativa de fazer procedimentos de 

diagnóstico e tratamento”, “Significado intelectual dessa área/especialidade” e 

“Experiência de disciplina/estágio obtida na graduação”. 
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Tabela 17 - Distribuição das médias sobre fatores associados à possível escolha da carreira em 
Geriatria, segundo o semestre cursado, Ceará, 2010. 

FATORES ASSOCIADOS SEMESTRE  
p-valor S6+S7 S8+S9 

Exemplos de médicos nessa área/especialidade 5,09 5,71 <0,01
Pouca sobrecarga pessoal liberando tempo para si próprio 5,02 4,83 0,30
Perspectiva de vínculo acadêmico ou de pesquisa 4,86 5,22 0,01
Expectativa de fazer procedimentos de diagnóstico e tratamento 4,89 5,36 0,01
Condições de acesso/duração do programa de residência 4,43 4,74 0,03
Vivência pessoal com idoso doente antes de entrar em medicina 5,04 5,21 0,35
Potencial de ganho econômico e prestígio social 4,69 4,45 0,18
Opção pessoal por local e/ou cenário de trabalho 4,78 4,88 0,51
Possibilidade de ênfase na prevenção e na educação para a saúde 5,06 5,42 0,03
Significado intelectual dessa área/especialidade 5,04 5,34 0,04
Conveniências e/ou obrigações pessoais e familiares 4,39 4,67 0,13
Experiência de disciplina/estágio obtida na graduação 4,24 4,95 <0,01
Teste de homocedasticidade: Teste de Levene. Comparação de Médias: Teste T-student. 
Fonte: Pesquisa. 

 

 

5.7 Atitudes acerca do idoso 

  

Foi calculada a média das pontuações apresentadas pela amostra nos itens da escala 

avaliando as características do idoso.  Resultou o valor de 3,76, com um desvio padrão de 

0,69, valores que indicam que as respostas foram, em geral, positivas. (Tabela 18). 

Procedendo-se da mesma forma quanto aos itens pertencentes a cada domínio da escala, 

percebeu-se que atitudes mais positivas foram demonstradas no domínio I-I (3,37). 

De maneira geral os estudantes têm atitudes positivas em relação ao idoso, pois o 

vêem principalmente como generosos (2,51), agradáveis (2,81), interessantes (3,10) e 

amigáveis (2,77). O único atributo negativo entre eles foi o de conservador (5,04). 

 

Tabela 18 – Distribuição das médias sobre atitudes acerca do idoso na amostra de estudantes de 
medicina da Universidade Federal do Ceará, Ceará, 2010. 
ESCALA SEMÂNTICA DIFERENCIAL Média Desvio-padrão Mín Máx 
G-E 3,95 0,77 1,50 6,08 
A-D 4,07 0,78 2,13 6,00 
I-I 3,37 0,72 1,33 6,00 
GLOBAL 3,76 0,69 1,59 6,03 
G-E = Geratividade-Estagnação, A-D = Autonomia-Dependência, I-I = Integração-Isolamento 
Fonte: Pesquisa. 
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As mulheres demonstraram atitudes acerca do idoso ligeiramente mais positivas que 

os homens, no entanto, sem diferença estatística (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Distribuição das médias sobre atitudes acerca do idoso na amostra de estudantes de 
medicina da Universidade Federal do Ceará, segundo o sexo, Ceará, 2010. 

ESCALA SEMÂNTICA DIFERENCIAL 
SEXO  

p-valor Feminino Masculino 
G - E 3,90 3,98 0,48 
A - D 4,00 4,13 0,24 
I - I 3,33 3,40 0,50 
GLOBAL 3,71 3,80 0,36 
Em destaque os itens que apresentaram diferença significativa. Teste de homocedasticidade: Teste 
de Levene. Comparação de Médias: Teste T-student.  
G-E = Geratividade-Estagnação, A-D = Autonomia-Dependência, I-I = Integração-Isolamento 
Fonte: Pesquisa. 

 

Os estudantes de medicina de Barbalha apresentaram atitude menos positiva no 

domínio I-I quando comparado aos estudantes de Sobral e Fortaleza (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Distribuição das médias sobre atitudes acerca do idoso na amostra de estudantes de 
medicina da Universidade Federal do Ceará, segundo o Campus, Ceará, 2010. 

ESCALA SEMÂNTICA DIFERENCIAL CAMPUS  
p-valor Sobral Fortaleza Barbalha 

G - E 4,02 3,90 3,96 0,59 
A - D 3,98 4,08 4,15 0,50 
I - I 3,24 3,31 3,621 0,01 
GLOBAL 3,72 3,72 3,88 0,32 
Em destaque os itens que apresentaram diferença significativa. Teste de Análise de Variância - 
ANOVA.  1.O grupo apresenta média estatisticamente diferente dos demais. Teste Tukey. 
G-E = Geratividade-Estagnação, A-D = Autonomia-Dependência, I-I = Integração-Isolamento 
Fonte: Pesquisa. 

 

 Não houve diferença nas atitudes acerca do idoso entre estudantes que cursaram a 

disciplina de Geriatria e os que não cursaram, apesar de existir uma tendência à atitudes mais 

positivas entre os primeiros (Tabela 21) 
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Tabela 21 – Distribuição das médias sobre atitudes acerca do idoso na amostra de estudantes de 
medicina da Universidade Federal do Ceará, segundo o semestre cursado, Ceará, 2010. 

ESCALA SEMÂNTICA DIFERENCIAL 
SEMESTRE  

p-valor S6+S7 S8+S9 
G - E 3,95 3,93 0,84 
A - D 4,06 4,08 0,86 
I - I 3,38 3,35 0,77 
GLOBAL 3,77 3,75 0,87 
Teste de homocedasticidade: Teste de Levene. Comparação de Médias: Teste T-student. 
G-E = Geratividade-Estagnação, A-D = Autonomia-Dependência, I-I = Integração-Isolamento 
Fonte: Pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 A escolha da especialidade médica 

 

 

A quase totalidade dos estudantes em nossa pesquisa, ou seja, 98,6%, referiu pretender 

cursar uma especialização após a conclusão da graduação e a proporção que já decidiu sobre a 

carreira a ser seguida é pequena, sendo a maior discrepância observada em Barbalha onde 

100% dos estudantes querem seguir uma carreira específica, mas somente 17,9% já 

decidiram. 

A escolha de uma especialidade médica tende a ser complexa e multifatorial 

(HARRIS; GAVEL; YOUNG, 2005). Um estudo identificou através de análise fatorial, os 

principais motivos alegados: experiência voluntária em comunidades carentes, ambiente de 

prática desejado, recebimento de ajuda financeira na escola médica, responsabilidade com 

filhos ou família, modelos anteriores à escola médica, modelos na escola médica 

(BAZARGAN et al., 2006). 

O desejo de seguir uma carreira é um aspecto predominante entre os alunos de 

medicina, já que se caracteriza como uma das etapas na busca de destaque e distinção 

(FIORE; YAZIGI, 2005). Um exemplo é a pesquisa conduzida com estudantes de medicina 

da Grécia que descobriu que cerca de 97,6% dos estudantes de medicina pretendem seguir 

uma especialidade (AVGERINOS et al., 2006).  

Todavia, a dúvida de qual especialidade seguir é intensa na mesma proporção. Estudo 

realizado com 44 estudantes de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 

São Paulo que buscaram atendimento psicológico mostrou que pelo menos 9% vivem em 

conflito pessoal pela dúvida da especialidade a ser seguida (BELLODI, 2007). 

A proporção de indecisos vai decrescendo durante o curso em Fortaleza e Sobral, o 

que não ocorre em Barbalha. Segundo Cavalcante (2008) os calouros ingressam com uma 

especialidade em mente e a exposição a cenários de práticas e outras experiências podem 

reforçar ou desestimular a escolha inicial. 

Além disso, não se pode esperar que os objetivos de aprendizagem estabelecidos nos 

currículos das escolas médicas sejam isoladamente influentes na escolha da carreira 

estudantil. O "currículo oculto" também deve ser considerado, o que inclui o comportamento 
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do profissional no papel de professor e nas interações informais (WOLOSCHUK; 

HARASYM; TEMPLE, 2004). 

Nosso estudo mostrou que a cirurgia (12,9%) e a cardiologia (10%) são as 

especialidades mais almejadas pelos estudantes de medicina. Achado semelhante foi 

encontrado na Grécia quanto à escolha da especialidade: cirurgia geral (10,9%), seguida pela 

cardiologia (9,6%) (MARIOLIS et al., 2007). 

 Em nossa pesquisa encontramos que a carreira cirúrgica é preferida pelos homens, 

enquanto que a pediatria e gineco-obstetrícia são mais almejadas pelas mulheres. Esse achado 

corrobora com os de outros autores (CAVALCANTE, 2008; SANFEY et al., 2006; 

SOBRAL, 2006; WENDEL; GODELLAS; PRINZ, 2003; BELLODI, 2003). 

Outros autores discordam quanto a influência do gênero na escolha da carreira. Estudo 

feito com estudantes de medicina da Universidade de Maastricht, na Holanda, descobriu que o 

gênero não está relacionado com a escolha da especialidade (MAIOROVA et al., 2008). Entre 

os anos de 70 e 90 nos Estados Unidos o número global de residentes do sexo feminino 

passou de 13,5% para 34% e houve uma subida de 2,5% para 9% nas especialidades 

cirúrgicas, o que representa um aumento significativo. Em Portugal no grupo de menos de 35 

anos a proporção de homens e mulheres é semelhante na cirurgia geral, cirurgia vascular ou 

neurocirurgia (MACHADO, 2003). 

 

 

6.2 A escolha da especialidade em geriatria 

 

 

Em nossa pesquisa a proporção de estudantes interessados em seguir a carreira em 

geriatria foi pequena (1,4%) para as necessidades da sociedade atual, porém, em ascensão em 

razão de ser uma área e disciplina recentemente introduzidas em nosso meio e já termos 

estudantes se definindo pela especialidade em fase ainda relativamente inicial do curso.  Uma 

vez que não se conseguiu analisar o perfil de características inerentes àqueles que optaram 

previamente por essa especialização e, ao reconhecer o pouco interesse pela geriatria, passou-

se a procurar motivos para tal desinteresse. 

A presença de parentes médicos não esteve associada ao interesse ou desinteresse do 

estudante de medicina em seguir a especialidade em geriatria. 

Estudo realizado por Cavalcante (2008) com 170 estudantes de medicina distribuídos 

entre o 1º, 4º, 5º, 8º, 9º e 12º semestres identificou que somente 4,8% dos estudantes de 
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medicina têm interesse em seguir carreira em geriatria como primeira escolha. Já uma 

pesquisa desenvolvida com membros da Sociedade Britânica de Geriatria descobriu que 4% 

deles escolheram sua especialidade ainda durante a graduação (BRIGGS et al., 2006). Estudo 

realizado com estudantes de medicina do primeiro ano da Emory University’s School of 

Medicine (Atlanta, EUA) identificou que 3% tem interesse em seguir a carreira em geriatria 

(ESKILDSEN; FLACKER, 2009). 

Alguns autores explicam que muitos estudantes de medicina têm pouco interesse em 

seguir a carreira em geriatria causado parcialmente pelo baixo conhecimento sobre o 

envelhecimento, bem como conceitos equivocados sobre os idosos e seus cuidados 

(FITZGERALD et al., 2003). 

Estudantes de medicina do Canadá referiram que as maiores barreiras para seguir a 

carreira em geriatria foram: capacidade cognitiva diminuída do paciente; muitas questões 

familiares e sociais complexas; especialidade que não despertava interesse; o foco não era a 

cura (DIACHUN; HILLIER; STOLEE, 2006). 

Pesquisa que descreveu o interesse dos estudantes de medicina da Austrália quanto à 

especialidade a ser seguida, poucos consideraram a geriatria e a maioria demonstrou 

preferência por cuidar de pessoas mais jovens. Além disso, eles acreditam que a geriatria é 

uma especialidade de "baixa tecnologia", com predominância de questões psicosociais e com 

baixa possibilidade de cura (LE COUTEUR; BANSAL; PRICE, 1997). 

Pesquisa desenvolvida no Canadá mostra que os estudantes de medicina da 

Universidade de Alberta e da Universidade do Oeste de Ontário consideram a presença de 

doenças eminentemente crônica nos idosos um fator negativo para seguir a carreira em 

geriatria. Além disso, o mesmo estudo evidenciou que os membros da Sociedade Canadense 

de Geriatria (SCG) referem que o baixo salário bem como a percepção e os comentários 

pejorativos feitos dessa especialidade por outros médicos são fatores negativos na escolha de 

geriatria (TORRIBLE et al., 2006). 

Estudo realizado com 250 estudantes de medicina do primeiro ano na Universidade de 

Singapura evidenciou que suas atitudes acerca do idoso são positivas, apesar da escolha pela 

carreira de geriatria ser pequena. As barreiras para essa escolha foram: trabalhar com 

pacientes idosos é muito lento e a especialidade de geriatria é associada à cuidadosa escuta, 

monitoramento e manejo de doenças crônicas em detrimento de intervenções de alta 

tecnologia (CHUA et al., 2008). 

Pesquisa realizada com estudantes do primeiro ano da Universidade de Michigan 

(Estados Unidos) mostrou que atitudes mais positivas acerca dos idosos estiveram 
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relacionadas com o aumento do interesse pela carreira de geriatria, mas não com a preferência 

de cuidar de pacientes idosos (FITZGERALD et al., 2003), o que pode estar refletindo uma 

falsa atitude positiva. 

Infelizmente, muitos profissionais de saúde consideram a geriatria como 

desinteressante, não compensadora e até mesmo deprimente, preferindo cuidar de pacientes 

mais jovens. As razões para estas atitudes negativas incluem a falta de conhecimento sobre o 

idoso, a falta de contato, a diferença de idade entre o profissional de saúde e o paciente mais 

velho, bem como alguns métodos de aprendizagem que criam ou reforçam estereótipos 

negativos acerca dessa população (ALFARAH; SCHÜNEMANN; AKL, 2010). 

Mesmo aqueles que tiveram um desejo inicial por determinada especialidade podem se 

arrepender no futuro, como mostra um estudo realizado no Reino Unido. Um terço dos 

médicos rejeitam a especialidade inicialmente escolhida devido ao declínio da qualidade de 

vida, à perda do entusiasmo e da satisfação (LAMBERT et al.., 2003). 

Na Austrália 73% dos residentes de geriatria estão desiludidos com a especialidade. 

Os motivos incluem a falta de respeito e falta de entendimento sobre a geriatria por outros 

profissionais, falta de investimentos por parte do governo e da administração dos hospitais, 

falta de pessoal treinado, baixos salários, intervenções com baixa resolubilidade e poucas 

oportunidades de pesquisa (HILMER; NAGANATHAN; LE COUTEUR, 2003). 

 

 

6.3 Disciplina de geriatria e o interesse pela especialidade 

  

 

Diante do baixo interesse dos estudantes de medicina pela carreira em geriatria, 

explicada pelas mais diversas condições citadas anteriormente, procuramos identificar a 

associação entre a disciplina de geriatria e o interesse pela especialidade. 

Em nossa pesquisa os estudantes reconhecem a importância da disciplina de geriatria 

na formação do médico generalista (5,9), bem como na aquisição de conhecimentos e 

habilidades (5,46). O grau de concordância quanto a importância da disciplina de geriatria foi 

maior para os estudantes de Sobral (6,5) e Fortaleza (6,3), enquanto que os estudantes de 

Barbalha tiveram maior grau de concordância quanto à aquisição de conhecimentos e 

habilidades (5,7). Uma possível explicação é a estrutura curricular do 7º semestre. Em Sobral 

e Fortaleza os estudantes são divididos em duas turmas e a disciplina é ministrada duas vezes 
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durante o semestre. Na faculdade de Barbalha os estudantes cursam a disciplina durante todo 

o semestre, o que poderia intensificar o aprendizado. 

Apesar disso, a resposta foi negativa para os estudantes de Barbalha (3,4) e neutra para 

os de Sobral (4,4) e Fortaleza (4,8) quanto ao interesse em ser geriatra. Apesar da escolha e o 

interesse por determinada especialidade ser multifatorial, a discordância dos estudantes de 

Barbalha pode ter ocorrido, em parte, por não compreenderem suficientemente a importância 

da disciplina na formação do médico generalista.  

Estudo de Coorte realizado com estudantes de medicina da University of Oklahoma 

Health Sciences Center, identificou que após um estágio supervisionado de quatro semanas 

em geriatria, eles relataram a aquisição satisfatória de conhecimentos e habilidades, além de 

reconhecerem a importância da disciplina de geriatria na formação do médico (STRUCK; 

BERNARD; TEASDALE, 2005).  

Pesquisa realizada com 231 estudantes do primeiro ano de medicina da Michigan State 

University evidenciou que o interesse geral pela carreira em Geriatria foi pequeno, no entanto, 

houve uma associação entre atitudes mais positivas acerca do idoso e o interesse pela 

especialidade (VOOGT et al., 2008). 

Evidências mostram que o ensino da geriatria não está associado ao aumento do 

interesse pela especialidade, mesmo entre os estudantes que assumiram atitudes mais 

positivas em relação ao idoso (ALFORD et al., 2001; CHUA et al., 2008).  

Avaliação do interesse pela geriatria entre estudantes da University of Western 

Ontário, no Canadá mostrou que no primeiro ano somente 20% dos pesquisados 

demonstraram interesse e a proporção caiu para 16% no segundo ano mesmo após sessões 

educativas sobre temas relacionados ao envelhecimento e ao idoso (DIACHUN; HILLIER; 

STOLEE, 2006). 

Pesquisa realizada com estudantes de medicina da University of Texas Health Science 

Center, nos Estados Unidos, identificou que mesmo após o Programa de Cuidados 

Continuados em Geriatria não houve maior interesse pela especialidade, apesar de promover 

atitudes mais positivas acerca do cuidado ao idoso (ALFORD et al., 2001). 

O desinteresse pela carreira em geriatria pode ser ainda maior entre estudantes com 

atitudes negativas acerca do cuidado ao idoso (LE COUTEUR; BANSAL; PRICE, 1997). 

Por outro lado, pesquisa feita com estudantes de medicina da University of Aberdeen, 

no Reino Unido, evidenciou que os que passaram pelo treinamento intensivo de oito dias em 

geriatria apresentaram maior interesse em seguir a carreira (HUGHES et al., 2008). 
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A exposição à situações clínicas ou cirúrgicas de determinada especialidade podem 

influenciar o estudante de medicina na escolha de sua futura carreira (MAIOROVA et al., 

2008). 

Os resultados preliminares de um estudo especulou que os estereótipos negativos e a 

desvalorização da geriatria por outros profissionais de saúde, podem desenvolver atitudes 

negativas entre os estudantes acerca das pessoas mais velhas, influenciando em seu interesse 

pela especialidade (ALFORD et al., 2001).  

Nesse sentido, a literatura médica pode se tornar uma forma de estigmatização dos 

idosos, quando associa elevada prevalência de doenças como demência nessa população, de 

modo que as opiniões de estudantes de medicina podem ser potencialmente influenciadas por 

esses pensamentos (ALFORD et al., 2001). 

Além disso, a intenção de prosseguir uma disciplina médica mostrou-se inversamente 

proporcional à freqüência de comentários negativos que são ouvidas sobre os médicos por 

outros médicos (ALFORD et al., 2001). 

 

 

6.4 Fatores associados à possível escolha da carreira em geriatria 

  

 

Ao reconhecermos que a disciplina de geriatria não despertou interesse para a essa 

especialidade entre os estudantes de medicina de Barbalha e não foi capaz de induzir alguma 

opinião entre os estudantes de Sobral e Fortaleza, procuramos analisar os fatores de influência 

(positivos ou negativos) na possível escolha da carreira em geriatria, tentando identificar a 

associação entre esses fatores e a disciplina ministrada.  

Em nosso estudo encontramos que o fator com influência mais positiva na possível 

escolha da carreira em geriatria para os estudantes de Sobral (5,57) e Fortaleza (5,55) foi 

“Exemplos de médicos nessa área/especialidade”.  De maneira geral percebemos que os 

estudantes não têm preconceitos sobre a especialidade, pois referiram que o "significado 

intelectual dessa área/especialidade" foi o segundo fator de maior influência da possível 

escolha da carreira em geriatria, sendo mais evidente entre os estudantes de Barbalha (5,56).  

Além disso, os itens “Exemplos de médicos nessa área/especialidade”, “Perspectiva 

de vínculo acadêmico ou de pesquisa”, “Expectativa de fazer procedimentos de diagnóstico e 

tratamento”, “Significado intelectual dessa área/especialidade” e “Experiência de 

disciplina/estágio obtida na graduação” exerceram influência mais positiva na possível 
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escolha da especialidade em geriatria entre os estudantes que cursaram a disciplina quando 

comparados com os que não cursaram. 

Diante desses achados, podemos afirmar que existe uma associação positiva entre a 

disciplina de geriatria e as crenças sobre as potencialidades clínicas e acadêmicas da 

especialidade, bem como as qualidades do especialista dessa área. 

Na Austrália, médicos de diversas especialidades referiram como um dos três fatores 

intrínsecos de maior influência na escolha da especialidade o "significado intelectual dessa 

área/especialidade" e como fator extrínseco a "experiência de disciplina/ estágio obtida na 

graduação" (HARRIS; GAVEL; YOUNG, 2005). 

Estudantes de medicina da Mie University Medical School, no Japão, referiram que um 

dos principais fatores que influenciam a escolha de uma determinada especialidade médica é a 

presença do professor modelo (SAIGAL et al., 2007). 

Outro estudo confirma que o contato precoce de estudantes de medicina com 

professores modelo em cirurgia pode influenciá-los na escolha pela carreira (ERZURUM et 

al., 2000). 

Especialistas da Sociedade Britânica de Geriatria afirmam que foram fortemente 

influenciados por seus professores na escolha pela carreira, durante a graduação (BRIGGS  et 

al., 2006). 

 No Canadá os estudantes de medicina consideram o ritmo de trabalho leve, a 

flexibilidade de horário e presença de professores-modelos como fatores positivos na escolha 

de geriatria. (TORRIBLE et al., 2006). 

Pesquisa realizada pela Sociedade Britânica de Geriatria (SBG) encontrou que os 

geriatras do Reino Unido foram fortemente influenciados por professores modelo na escolha 

da especialidade (BRIGGS et al., 2006). 

Estudo intitulado Rastreamento da Comunidade Médica nos Estados Unidos 

encontrou que a geriatria está no topo das especialidades com profissionais "muito 

satisfeitos", no entanto, essa interpretação deve ser feita com cautela já que evidências 

mostram que os baixos salários estão levando a uma escassez de geriatras em todo o país 

(LEIGH; TANCREDI; KRAVITZ, 2009). 

O número reduzido de horas dedicadas à geriatria durante à graduação é uma realidade 

em muitas universidades. A maior exposição dos estudantes a esse grupo de pacientes bem 

como aos professores-modelo pode ser um começo para modificar as atitudes negativas 

acerca dos idosos e, eventualmente, incentivar o interesse pela área (TERRIBLE et al., 2006). 
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A geriatria como especialidade é moldada pelos padrões de doenças e de 

incapacidades da população idosa, devendo ser melhor valorizada pelo seu compromisso com 

a sociedade do que pelo uso da tecnologia (MATSUE et al., 1999). 

 

 

6.5 Atitudes dos Estudantes de Medicina Acerca do idoso 

  

 

Como visto anteriormente, a amostra de estudantes de medicina da Universidade 

Federal do Ceará demonstrou nível de interesse desejado relativamente baixo para esta 

especialidade levando-se em conta o quadro demográfico e epidemiológico do país. A etapa 

seguinte foi entender esse desinteresse na perspectiva da atitude, que ultrapassa os limites da 

racionalidade e são socialmente aprendidas, em função da influência de interações ao vivo e 

simbólicas entre indivíduos, grupos e instituições sociais (NERI, 2006).  

No entanto, essa hipótese foi descartada uma vez os estudantes demonstraram atitudes 

acerca do idoso positivas (3,76) e aqueles que cursaram a disciplina de geriatria apresentaram 

atitudes ligeiramente mais positivas acerca do idoso quando comparados aos que não 

cursaram. Essas pontuações mais positivas na Escala Semântica Diferencial (ESD) dos 

estudantes que já cursaram a disciplina de geriatria podem estar refletindo a qualidade do 

ensino (WHO, 2002). Esse achado corrobora com o estudo de McAlpine, Gilhooly e Murray 

(2002), que defende o ensino como um método confiável para garantir que os estudantes 

desenvolvam opiniões favoráveis em relação às pessoas mais velhas. 

Estudantes de medicina da Aberdeen University Medical School que passaram por um 

programa de treinamento intensivo em Geriatria de oito dias apresentaram atitudes acerca do 

idoso mais positivas em relação aos que não foram treinados (HUGHES et al., 2008). 

A disciplina de geriatria teve impacto positivo nas atitudes acerca do idoso entre 

estudantes de medicina da Europa, mas sem diferença entre estudantes da Ásia, África e 

América do Sul (WHO, 2002). 

Estudantes de enfermagem do último ano na Grécia apresentaram atitudes mais 

positivas acerca do idoso em comparação com os do primeiro ano (LAMBRINOU et al., 

2009). 

O professor de graduação em medicina carrega muitas responsabilidades como 

oferecer os conhecimentos básicos, possibilitar o desenvolvimento de habilidades técnicas, 

além de contribuir para a formação de valores (NEVES et al., 2006). 
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Encontramos também em nosso estudo que os estudantes do sexo feminino 

apresentaram atitudes ligeiramente mais positivas em relação aos homens. Pesquisa realizada 

na Chung Shan Medical School, Taiwã, indicou que os estudantes de medicina e enfermagem 

do sexo feminino e os mais jovens apresentaram atitudes mais positivas acerca do idoso 

(WANG et al., 2009). 

Pesquisa realizada com médicos de dois hospitais públicos na Austrália encontrou que 

as seguintes características estiveram associadas às atitudes positivas acerca do idoso: idade 

acima de 30 anos, sexo feminino, trabalho prévio com idosos, interesse pelo cuidado ao idoso 

e convívio social com idosos saudáveis (LEUNG et al., 2009). 

Comparando o presente estudo feito no Ceará com outros países com 2 ou 3 

Faculdades de Medicina e uma amostra semelhante (WHO, 2002), observa-se que os 

estudantes da Universidade Federal do Ceará apresentam uma atitude global positiva 

semelhante à Bolívia, Peru e Tailândia, países considerados “em desenvolvimento”. No 

entanto, os estudantes do Ceará têm atitudes acerca do idoso mais positivas em relação aos 

estudantes de outros países no domínio G-E, principalmente em atributos como 

“determinação” (3,38), “decidido” (3,43) e “esperançoso” (3,69). Levantamos a hipótese de 

que esses estudantes, ao responderem à questão sobre atitudes acerca do idoso, tiveram como 

referência as pessoas de convívio mais próximo, como os seus avós (idosos com religiosidade 

marcante e história de conquistas ao longo da vida apesar das dificuldades). No entanto, a 

inacessibilidade aos detalhes do domínio G-E nos outros países nos impossibilitou aprofundar 

as possíveis explicações para esse achado. 

 

Localidade (n) G-E  A-D I-I ESD* 
Bolívia (200) 4,31 3,79 3,31 3,71 

Bulgária (133) 4,34 4,44 3,50 4,00 

Ceará (221) 3,94 4,07 3,37 3,76 

Gana (199) 4,85 4,43 3,69 4,22 

Hong Kong (221) 4,55 4,04 3,88 4,12 

Peru (249) 4,33 3,97 3,53 3,88 

Tailândia (236) 4,52 3,66 3,31 3,75 

Quadro 1 - Distribuição da pontuação na escala de atitudes entre os estudantes de medicina, segundo 
a localidade, 2010. 
Fonte: WHO (2002) e pesquisa. 
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Por outro lado, influências sobre as atitudes dos estudantes de medicina em relação aos 

idosos são múltiplas e com uma complexa relação entre diferentes fatores, não dependendo 

apenas dos currículos de graduação em medicina (WHO, 2002). 

Uma das explicações é a existência de perspectivas negativas em relação às pessoas 

idosas na população em geral (KISHIMOTO et al.., 2005), que podem influenciar as atitudes 

dos estudantes de medicina acerca dos idosos. 

As atitudes são vistas como um elo entre a competência e o desempenho clínico, o que 

significa que elas influenciam diretamente as ações de um médico na prática 

(WOLOSCHUK; HARASYM; TEMPLE, 2004). 

Pesquisa realizada com 223 estudantes de medicina do último ano da Universidade de 

Salamanca, encontrou que suas atitudes (avaliadas pela Escala Semântica Diferencial) acerca 

do idoso são neutras (4,04) (BERNARDINI et al., 2008). 

Para alguns autores não existem evidências claras de que o ensino da geriatria possa 

desenvolver atitudes positivas acerca da população idosa. Estudo realizado em 2005 indicou 

que falhas no ensino da geriatria durante a graduação não está necessariamente relacionada 

com atitudes negativas acerca dos idosos (KISHIMOTO et al., 2005). 

O aprimoramento do desenho curricular apenas no domínio do conhecimento não 

garante mudanças positivas nas atitudes acerca do idoso, bem como no comportamento entre 

estudantes de medicina (PRENDERGAST et al., 2010). 

As atitudes positivas acerca dos idosos não persistem ao longo do curso, podendo até 

se tornarem negativas. As razões ainda não estão claras, mas parecem estar relacionadas com 

a perda do idealismo e o impacto do currículo oculto (WOLOSCHUK; HARASYM; 

TEMPLE, 2004). 

Essa mudança de atitudes durante a graduação indica o impacto que os currículos 

médicos podem ter sobre os estudantes de medicina (WHO, 2002). 

Embora os processos de seleção para os cursos de graduação em medicina estejam 

evoluindo para permitirem a entrada de estudantes com atitudes desejáveis, sabe-se que 

muitos deles se tornam descrentes e vão perdendo o sentimento humanitário durante sua 

formação (MASSON; LESTER, 2003). 

Existem duas maneiras de modificar atitudes acerca do idoso: aprimorar o 

conhecimento sobre o envelhecimento e induzir experiências com pessoas de 65 anos ou 

mais. A combinação de metodologias de ensino que envolvam teoria e aprendizado interativo 

é reconhecida como a abordagem mais adequada para estimular o desenvolvimento de 

atitudes mais positivas entre os estudantes de medicina (ALFORD et al., 2001). 
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6.6 Atitudes dos Estudantes de Medicina acerca do cuidado ao idoso  

  

 

De maneira geral os estudantes de medicina demonstraram uma atitude positiva acerca 

do cuidado ao idoso (5,01), com destaque para o item “O cuidado ao idoso pode ser 

gratificante até com medidas simples como bengalas e aparelhos auditivos” (6,18).  

A diferença nas atitudes entre os estudantes das três faculdades está parcialmente 

associada à disciplina de geriatria e às características do cenário de atividades práticas, uma 

vez que 57,4% da amostra ainda não a cursou. 

Observamos que as atitudes acerca do cuidado ao idoso entre os estudantes de 

medicina de Barbalha se diferenciaram dos estudantes das outras instituições, pois: 

concordaram mais nos itens “Os idosos têm muitos problemas, o que dificulta saber o que é 

mais importante” e “Os idosos são confusos, de modo que não se pode conversar com eles”; 

concordaram menos nos itens “Muitos idosos têm uma vasta experiência de vida, o que torna 

gratificante conversar com eles” e “O cuidado ao idoso pode ser gratificante até com 

medidas simples como bengalas e aparelhos auditivos”; discordaram menos no item “Os 

idosos têm várias condições graves, o que torna o tratamento difícil”.  

Apesar de uma auto-avaliação satisfatória sobre aquisição de conhecimentos e 

habilidades, os estudantes de medicina de Barbalha demonstraram atitudes acerca do idoso e 

do cuidado ao idoso menos positivas ou negativas em comparação com os estudantes das 

outras instituições. Um dos fatores para esse contraste é a estrutura curricular do 7º semestre 

em Barbalha comentada anteriormente. Maior tempo de exposição aos momentos teóricos 

poderia potencializar a aquisição de conhecimentos e habilidades, enquanto que a maior 

exposição à pacientes idosos doentes ocasionaria deterioração das atitudes acerca do idoso e 

do cuidado ao idoso. E ainda, as atividades práticas da disciplina são realizadas também em 

enfermarias, onde estão internados os idoso com doenças potencialmente mais graves. 

Esse achado pode explicar parcialmente a discordância dos estudantes de medicina de 

Barbalha no item “Despertou o interesse em ser geriatra”, já que o desinteresse pela carreira 

em geriatria pode ser ainda maior entre estudantes com atitudes negativas acerca do cuidado 

ao idoso (LE COUTEUR; BANSAL; PRICE, 1997). 

Vale ressaltar que os estudantes de Fortaleza concordaram mais no item “O cuidado 

ao idoso é realizado de forma multidisciplinar” (5,79). Esse achado se deve parcialmente à 

característica do serviço de atendimento ao idoso, onde o estudante tem contato com diversos 

profissionais como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro, dentre outros. 
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Apesar de a disciplina estar inserida num serviço de referência em geriatria com profissionais 

qualificados e que os pacientes atendidos são, em sua grande maioria, portadores de 

demência, os estudantes de Fortaleza concordaram mais em itens como “O cuidado ao idoso 

pode ser gratificante até com medidas simples como bengalas e aparelhos auditivos” e 

“Muitos idosos têm uma vasta experiência de vida, o que torna gratificante conversar com 

eles”, sugerindo efetiva integralidade da assistência.  

Os estágios em geriatria ajudam a solidificar a base de conhecimentos e sensibilizam 

os estudantes para uma abordagem abrangente e interdisciplinar no cuidado de pessoas idosas 

(SHAH et al., 2005). 

Em Sobral as atividades práticas da disciplina ocorrem no cenário da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) e com predomínio de casos de hipertensão, diabetes, depressão e doenças 

osteoarticulares. Com isso, os estudantes podem acompanhar o idoso de maneira longitudinal, 

possibilitando o contato com o mesmo paciente tanto em situações de doença aguda quanto no 

tratamento da doença crônica. Essa característica do serviço poderia explicar o maior grau de 

discordância dos estudantes de Sobral em itens como “Os idosos são confusos, de modo que 

não se pode conversar com eles”, “A expectativa de vida dos idosos é tão curta que as 

investigações caras são dispensáveis” e “Os idosos têm várias condições graves, o que torna 

o tratamento difícil”, o que sugere atitudes mais positivas acerca do cuidado ao idoso. 

Encontramos ainda que os estudantes que cursaram a disciplina de geriatria tenderam a 

apresentara uma atitude acerca do cuidado ao idoso menos positiva comparada com os que 

não cursaram, com exceção do item “Geriatria é uma especialidade de "baixa tecnologia", 

não reconhecida tanto por médicos como pelas pessoas” onde se observou maior grau de 

discordância entre estudantes do 8º e 9º semestres (característica que retrata a desmistificação 

de crenças em relação à essa especialidade). Esse resultado corrobora com o de Fitzgerald et 

al., (2003), que afirma que atitudes positivas acerca do idoso não estão necessariamente 

associadas à atitudes positivas acerca do cuidado ao idoso.  

A hipótese é que o os idosos acompanhados em ambulatórios e enfermarias durante as 

atividades práticas da disciplina de geriatria são, em sua grande maioria, pacientes com 

doenças crônicas e degenerativas.  Não existe um serviço de cuidados ao idoso saudável. Essa 

característica do atendimento quase exclusivo ao paciente doente pode estar causando um 

impacto negativo nas atitudes acerca do cuidado ao idoso, já que os estudantes são expostos a 

experiências em que as deficiências da velhice no âmbito funcional ficam mais evidentes.   
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Outra possível explicação seria a perda do idealismo e o impacto do currículo oculto 

descrito por Woloschuk, Harasym e Temple (2004). Outros estudos são necessários para 

confirmar essa hipótese.   

As atitudes dos estudantes de medicina acerca do cuidado ao idoso parecem ser 

influenciadas, sobretudo, pelas experiências e conhecimentos adquiridos durante a graduação. 

O contato inicial do estudante com o idoso saudável, em detrimento dos que estão muito 

doentes, pode ser uma estratégia para desmistificar o estereótipo de que todos os idosos são 

doentes (CANKURTARAN et al., 2006). 

Um estudo mostrou que alunos recém ingressados no curso médico apresentam 

atitudes mais favoráveis acerca do cuidado ao idoso quando comparados com alunos 

veteranos e residentes evidenciando que as atitudes vão se deteriorando durante a graduação 

(KISHIMOTO et al., 2005). 

Outros autores afirmam que as atitudes sobre o cuidado de pessoas mais velhas vão se 

tornando menos positivas durante um programa de especialização em Geriatria da University 

of California at Los Angeles (LEE; REUBEN; FERRELL, 2005). 

Em outros países, apesar dos esforços na educação médica, muitos estudantes de 

medicina ainda têm atitudes negativas sobre a geriatria e os cuidados de pacientes idosos. Os 

motivos alegados são: cuidar de idosos com múltiplas co-morbidades é difícil; existe uma 

lacuna entre o esforço necessário para coordenar os cuidados e o retorno financeiro, pois o 

salário anual do geriatra é inferior ao de muitos outros especialistas (GOLDEN et al., 2010). 

Nos Estados Unidos a mudança de atitudes negativas dos alunos sobre geriatria não é 

uma tarefa fácil, porque muitas são baseadas na realidades que esses especialistas enfrentam. 

Decresce o número de geriatras em todo o país. Metade dos geriatras não renovam seus títulos 

de especialistas pela American Board of Internal Medicine. Ao mesmo tempo, mais de 45% 

das bolsas nos programas de residência em geriatria estão ociosas. Mudanças na metodologia 

de ensino como diversificação dos cenários de prática e experiências com idosos saudáveis 

podem ser efetivas na mudança de atitudes dos estudantes de medicina (GOLDEN et al., 

2010), mas parece que as condições de atuação do especialista seriam mais importantes para a 

escolha da especialidade. 

Somado a isso, as opiniões negativas entre médicos e professores também podem 

explicar o impacto negativo sobre as atitudes acerca do cuidado ao idoso, devendo a escola 

médica debater mais sobre o assunto (WHO, 2002). A exploração desse fator em nosso meio 

poderia ser objeto de uma outra pesquisa. 
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Estudo feito na Universidade de Sirijaj (Tailândia) demonstrou que a exposição 

precoce dos estudantes com idosos esteve associada às atitudes positivas. Além disso, quanto 

mais pessoas idosas o aluno conhecia, menos atitude negativa ele demonstrava. Os candidatos 

para o curso de graduação em medicina precisam passar algum tempo em enfermarias de 

geriátricas para serem elegíveis no exame vestibular (MUANGPAISAN; INTALAPAPRON; 

ASSANTACHAI, 2008). 

 O ensino da geriatria em períodos mais precoces na formação médica demonstrou ser 

benéfico para o desenvolvimento de atitudes positivas em relação aos idosos. A metodologia 

do ensino também é importante, pois os estudantes têm um melhor aproveitamento em 

métodos baseados em visita na comunidade e experiências com simulação  (WILKINSON; 

GOWER; SAINSBURY, 2002). 

No esforço de aprimorar os conhecimentos, habilidades e atitudes acerca do idoso 

entre estudantes de medicina da Weill Cornell Medical College, em Nova York, foi criado um 

módulo de introdução à geriatria com quatro horas de duração para estudantes do primeiro 

ano. Após a intervenção, a maioria (97%) referiu que essa exposição inicial permitiu 

compreender o preconceito ao idoso, bem como perceber como as atitudes negativas podem 

interferir no diagnóstico a na assistência adequada ao idoso. Essa estratégia é considerada 

como uma das maneiras de "geriatizar" o currículo de graduação nas escolas médicas 

(ADELMAN et al., 2007). 

 

 

6.7 Propostas para educação geriátrica 

 

 

O ensino da geriatria na graduação médica deve ser a base para a boa prática médica 

no sentido de melhor atender as necessidades das pessoas idosas. Além disso, deve induzir o 

debate sobre a geriatria como especialidade (DUQUE; GOLD; BERGMAN, 2003). 

O fato é que os estudantes de hoje são os médicos de amanhã, o que torna 

imprescindível o investimento na educação médica para assegurar a excelência no cuidado à 

saúde. A importância do cuidado ao idoso é outro ponto comum, já que eles são atendidos e 

acompanhados cada vez mais nas diversas especialidades (WHO, 2002). 

Nossa pesquisa encontrou o baixo interesse pela especialidade além do impacto 

limitado da disciplina de geriatria no que se refere a atitudes acerca do cuidado ao idoso.  
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É preciso inovar a educação em geriatria, através de experiências que mostrem 

resultados satisfatórios no cuidado ao idoso mesmo com medidas simples. É preciso ensinar 

que nem todos os idosos são doentes crônicos e que o foco da atenção deve ser a manutenção 

da saúde. Finalmente, é preciso ter a certeza de que os egressos reconhecem o espaço que a 

população mais velha ocupará em sua prática. Nesse sentido entra em debate a necessidade do 

módulo longitudinal em geriatria durante a graduação (WEISS, 2008). 

O contato inicial do estudante com o idoso saudável, em detrimento dos que estão 

muito doentes, pode desmitificar o estereótipo de que todos os idosos são doentes 

(CANKURTARAN et al., 2006; ALFORD et al., 2001). 

O ensino da geriatria em períodos mais precoces demonstrou ser benéfico para o 

desenvolvimento de atitudes positivas acerca do cuidado ao idoso (WILKINSON; GOWER; 

SAINSBURY, 2002; ADELMAN et al., 2007; HUGHES et al., 2008). 

Em 2009 a Sociedade Americana de Geriatria (SAG) lançou um programa de 

capacitação para construir uma aliança estratégica com as sociedades de geriatria de outros 

países e assegurar que os idosos ao redor do mundo tenham acesso à assistência de alta 

qualidade centrada no paciente. Para isso, foram feitas algumas recomendações: 1) Avaliar a 

necessidade de especialização de geriatria no país de interesse. Isso pode ser feito através da 

análise demográfica populacional, do desenvolvimento econômico, de serviços existentes de 

apoio geriátrico e de saúde para idosos no país; 2) Estabelecer parceria (instituições de ensino, 

universidades) para desenvolver e divulgar a geriatria pelo país; 3)Ter uma fonte de 

financiamento; 4) Estabelecer objetivos específicos e metas concretas para alcançá-los, pois 

cada país tem suas próprias tradições, valores e características do sistema de saúde e da 

política (LENG et al., 2010). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A amostra desse estudo correspondeu a 71,3% dos estudantes dos quatro semestres 

pesquisados, perfazendo um total de 221. 

Pouco mais que um terço dos alunos já escolheu uma especialidade. Evidenciamos o 

contraste entre as necessidades de uma população que envelhece em proporções cada vez 

maiores e o baixo interesse do estudante de medicina em seguir a carreira em geriatria, já que 

somente 1 estudante escolheu previamente a geriatria como a futura carreira, o que 

correspondeu à 1,4% da amostra. 

Podemos afirmar que a disciplina de geriatria alcançou seus objetivos em Sobral e 

Fortaleza, pois os estudantes concordaram que foi importante para a formação do médico 

generalista. 

No entanto, os estudantes de Barbalha discordaram que a disciplina tenha despertado o 

interesse pela carreira em geriatria (p=0,01), enquanto que os de Sobral e Fortaleza 

assumiram opinião neutra. Quanto ao sexo, os homens discordaram pouco em relação às 

mulheres (p=0,01).  

Entendemos que as atitudes menos positivas ou negativas estão mais relacionadas com 

o gênero do que a instituição. Como em Barbalha a proporção de estudantes do sexo 

masculino representou mais de 2/3 da amostra (viés de seleção ocasionado pela metodologia), 

resultou em atitudes menos positivas ou negativas entre os referidos estudantes. 

De maneira geral os estudantes concordaram pouco quanto à aquisição de 

conhecimentos e habilidades após a disciplina de geriatria (5,46). O item com maior grau de 

concordância entre os estudantes foi “Sabe descrever as grandes síndromes geriátricas”. Já o 

item com menor grau de concordância foi “Sabe aplicar testes de avaliação da estabilidade 

postural”. Vale ressaltar que não houve discordância em nenhum item dessa questão. 

As mulheres relataram um grau de concordância maior que os homens quanto à 

aquisição de conhecimentos e habilidades com destaque para os itens “Identifica os conceitos 

e aspectos epidemiológicos do envelhecimento” (p=0,01), “Conhece as teorias sobre o 

processo de envelhecimento” (p=0,02) e “Sabe aplicar testes de avaliação da estabilidade 

postural” (p=0,03).  

Os estudantes de Barbalha tiveram maior grau de concordância em relação a Sobral e 

Fortaleza em 5 dos 12 itens quanto a aquisição de conhecimentos e habilidades. Uma possível 

explicação é a estrutura curricular do 7º semestre. Em Sobral e Fortaleza as turmas são 
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subdivididas em duas e a disciplina é ministrada duas vezes durante o semestre. Na faculdade 

de Barbalha os estudantes cursam a disciplina durante todo o semestre, o que poderia 

intensificar o aprendizado. 

As mulheres tiveram atitudes acerca do cuidado ao idoso mais positivas que os 

homens, destacando-se o maior grau de concordância entre elas no item “O cuidado ao idoso 

pode ser gratificante até com medidas simples como bengalas e aparelhos auditivos” 

(p<0,01) e descordando no item “Os idosos são confusos, de modo que não se pode conversar 

com eles” (p<0,01).  

Os estudantes de Barbalha demonstraram uma atitude acerca do cuidado ao idoso 

negativa ou menos positiva que os de Fortaleza e Sobral, pois concordaram com os itens “Os 

idosos têm muitos problemas, o que dificulta saber o que é mais importante” (p<0,01) e “Os 

idosos são confusos, de modo que não se pode conversar com eles” (p<0,01). Além disso, 

concordaram menos nos itens “Muitos idosos têm uma vasta experiência de vida, o que torna 

gratificante conversar com eles” (p<0,01) e “O cuidado ao idoso pode ser gratificante até 

com medidas simples como bengalas e aparelhos auditivos” (p<0,01).  

Os estudantes de Fortaleza concordaram mais no item “O cuidado ao idoso é 

realizado de forma multidisciplinar” (p<0,01) e os de Sobral discordaram mais no item “A 

expectativa de vida dos idosos é tão curta que as investigações caras são dispensáveis” 

(p<0,01). 

Observamos que apesar dos estudantes de Barbalha concordarem mais que os outros 

estudantes quanto à aquisição de conhecimentos e habilidades após a disciplina de geriatria, 

não demonstraram atitudes acerca do cuidado ao idoso mais positiva que os outros estudantes, 

resultado que é reflexo da estrutura curricular do referido Campus. Segundo Prendergast et al. 

(2010), o aprimoramento do desenho curricular apenas no domínio do conhecimento não 

garante mudanças positivas nas atitudes acerca do idoso. 

Além disso, os estudantes que cursaram a disciplina de geriatria em geral 

demonstraram uma atitude acerca do cuidado ao idoso menos positiva em comparação com os 

que não cursaram. Esse achado sugere que sejam realizados novos estudos que comprovem a 

deterioração das atitudes acerca do cuidado ao idoso entre os estudantes.   

Dentre os fatores que poderiam influenciar na possível escolha da especialidade em 

geriatria, vimos que o item com maior influência positiva foi “Exemplos de médicos nessa 

área/especialidade” e com menor influência foi “Conveniências e/ou obrigações pessoais e 

familiares”. 
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Comparando-se os estudantes que cursaram a disciplina e os que não cursaram 

observamos que sete dos quatorze itens tiveram maior grau de concordância entre os 

estudantes que cursaram a disciplina de Geriatria com destaque para os itens “Exemplos de 

médicos nessa área/especialidade” (p<0,01), “Perspectiva de vínculo acadêmico ou de 

pesquisa” (p=0,01), “Expectativa de fazer procedimentos de diagnóstico e tratamento” 

(p=0,01), “Significado intelectual dessa área/especialidade” (p=0,04) e “Experiência de 

disciplina/estágio obtida na graduação” (p<0,01). Esse resultado nos faz acreditar que a 

disciplina de geriatria possa estar influenciando positivamente na desmistificação de 

estereótipos sobre as potencialidades clínicas e acadêmicas da especialidade, bem como as 

qualidades do especialista dessa área. 

Analisando-se as atitudes acerca do idoso observamos que as respostas foram, em 

geral, positivas. Apesar de as mulheres demonstrarem atitudes acerca do idoso mais positivas 

que os homens, não houve diferença estatística. Identificamos uma tendência dos estudantes 

que cursaram a disciplina de geriatria demonstrarem atitudes mais positivas que os que não 

cursaram.  

Percebemos algumas limitações em nosso estudo. O viés de seleção ocasionado pela 

amostra de conveniência pode ter superestimado a proporção de estudantes do sexo masculino 

na faculdade de Barbalha. Possíveis diferenças entre os grupos de estudantes não garantem 

homogeneidade da amostra. Finalmente, como a aplicação do questionário foi realizada, na 

maioria das vezes, após a atividade normal do turno, não temos a garantia de que todos os 

estudantes preencheram de maneira correta. Hipótese levantada pela observação do não-

preenchimento de alguns itens do questionário. 

Em conclusão, esta pesquisa mostrou que o embora o número absoluto de interessados 

em seguir a carreira em geriatria esteja aquém do esperado, houve um incremento 

significativo em termos relativos, visto ser uma área e disciplina recentemente introduzidas 

em nosso meio e já termos estudantes se definindo pela especialidade em fase ainda 

relativamente inicial do curso. Além disso, a disciplina ministrada durante a graduação está 

associada à atitudes ligeiramente mais positivas acerca do idoso, contribuindo para o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades entre os estudantes. Houve associação 

positiva entre a disciplina de geriatria e às crenças quanto à potencialidade clínica e 

acadêmica da especialidade, bem como a qualidade desse especialista. Apesar de a disciplina 

não estar associada a atitudes mais positivas acerca do cuidado ao idoso, evidenciamos que o 

esforço dos professores e as experiências vividas durante as aulas práticas parecem exercer 

um efeito positivo, o que pode despertar o interesse pela especialidade.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 2010 
 
 

Prezado (a) estudante:  
 

Sou Hiroki Shinkai, aluno do mestrado em Saúde Pública, estou desenvolvendo um estudo para 
analisar as opiniões de estudantes de graduação dos Cursos de Medicina da Universidade Federal do Ceará 
sobre o interesse de especialização em geriatria. O titulo é: ATITUDES E CONHECIMENTO DOS 
ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ SOBRE O IDOSO, O 
ENVELHECIMENTO E A CARREIRA DE GERIATRIA. 

Gostaria de deixar claro que essas informações são sigilosas e principalmente, seu nome, não será 
em nenhum momento divulgado. Esclareço que caso sinta algum constrangimento ou aborrecimento com 
as perguntas, o senhor (a) tem o direito de pedir para interrompê-la a qualquer momento, devolvendo o 
questionário.  
 Os dados obtidos nesta entrevista serão somados com os dados de outros participantes e farão 
parte da minha dissertação de mestrado da Universidade Federal do Ceará, sempre respeitando o caráter 
confidencial de seu nome. 
 

Informo ainda, que:  
- Mesmo tendo aceitado participar, se por qualquer motivo, durante o andamento da 

pesquisa, resolver desistir, tem toda liberdade para retirar o seu consentimento.   
- Sua colaboração e participação poderão trazer benefícios para o desenvolvimento da 

ciência e para a melhoria do atendimento ao idoso. 
- Responder a esta entrevista não trará nenhum risco para você. Entretanto, caso se sinta 

constrangido (a) em responder alguma pergunta, interromperemos a mesma, 
- Estarei disponível para qualquer outro esclarecimento no endereço: Vila Benjamim, nº30 

aptº 301, Sobral-CE, celular: 9922-8777  
 

Em fase a estes motivos, gostaria muito de poder contar com sua colaboração.  
 
Atenciosamente,              
 

_________________________________________________ 
Pesquisador 

 
Consentimento pós – informado  

 
 

Declaro que tomei conhecimento do estudo que pretende analisar as opiniões de 
estudantes de graduação dos Cursos de Medicina da Universidade Federal do Ceará sobre as 
atitudes e conhecimento dos estudantes de medicina da universidade federal do ceará sobre o 
idoso, o envelhecimento e a carreira de geriatria, realizado pelo pesquisador Hiroki Shinkai, 
compreendi seus propósitos e, concordo em participar da pesquisa e também que em qualquer 
momento posso retirar meu consentimento em participar da mesma.  
 
Sobral, _____ de ___________________ de 2010.  

 
Assinatura do Participante _______________________________________________ 
 
1° via pesquisador  2° via participante 
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APÊNDICE B - PESQUISA SOBRE AS ATITUDES E CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ SOBRE O IDOSO, O ENVELHECIMENTO E A 
CARREIRA DE GERIATRIA 

 
QUESTIONÁRIO  

 
Campo de 

codificação, Favor 
não preencher 

Por favor, responda as seguintes questões: COD ______ 
1. Data do preenchimento do questionário ______/______/______ DP ___/___/__ 
2. Qual semestre que você está cursando agora?______________________   SEM ________ 
3. Idade _____________ anos ID__________ 
4. Sexo:  1. (  ) Feminino  2. (  ) Masculino SEXO _______ 
5. Estado Civil ESTCIV _____ 
 1) solteiro(a)  
 2) casado(a)  
 3) união estável  
 4) outros (especificar) __________________________  
6. Você possui algum parente de 1º ou 2º grau que é médico? PAR ________ 
 1) sim  
 2) não  
 3) não sei  
  
7. Se você respondeu sim no quesito anterior, por favor, responda também qual o 
parentesco e a respectiva especialidade para cada parente médico. Caso você tenha 
respondido não, passe para a próxima pergunta. 

 

  
Parentesco 1:_______________________     Especialidade 1:_________________  
Parentesco 2:_______________________     Especialidade 2:_________________  
Parentesco 3:_______________________     Especialidade 3:_________________  
Parentesco 4:_______________________     Especialidade 4:________________  
Parentesco 5:_______________________                  Especialidade 
5:_______________________ 

 

8. Você pretende cursar alguma especialidade médica depois de formado? ESP _________ 
 1) sim  
 2) não  
 3) não sei  
  
9. Caso a resposta anterior tenha sido sim, já escolheu uma especialidade 
específica?                  
(Se, na questão anterior, respondeu não, não sei ou prefiro não responder pule 
para a questão 11) 

ESCESP_____ 

 1) sim  
 2) não  
10. Se escolheu, qual seria a especialidade?  
 __________________________________________  
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11. (Somente para alunos a partir do 8º semestre. Demais alunos pulem para questão 12) De que 
forma a disciplina de geriatria pode ter influenciado em seus conhecimentos, habilidades e 
atitudes? De acordo com a sua opinião, assinale a intensidade de cada uma das características 
relacionadas abaixo (fazendo um círculo em torno do número apropriado), segundo esta escala:  
 

1 = discordo fortemente 
2 = discordo 
3 = discordo pouco 

 

 
4 = nem um ou nem outro 
 
 

5 = concordo pouco 
6 = concordo 
7 = concordo fortemente 

A. A disciplina foi importante para a formação do médico 
generalista. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
B. Despertou o meu interesse em ser geriatra. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
C. Geriatria é uma especialidade de "baixa tecnologia", 
não reconhecida tanto por médicos como pelas pessoas. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
D. 90% do cuidado ao idoso é realizado de forma 
multidisciplinar (médico, enfermagem, serviço de apoio 
psicológico, cuidados domiciliares, assistência social) e 
10% corresponde a problemas agudos. 

1 2 3 4 5 6 7 
E. Assim como racismo, na geriatria existe o termo 
envelhecismo (atitudes racistas em relação ao idoso ou 
ao envelhecimento). 

1 2 3 4 5 6 7 
F. Identifiquei os conceitos e aspectos epidemiológicos 
do envelhecimento. 

1 2 3 4 5 6 7 
G. Sei descrever as características do processo saúde-
doença nas pessoas idosas. 

1 2 3 4 5 6 7 
H. Conheço as teorias sobre o processo do 
envelhecimento e as alterações fisiológicas. 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Executo adequadamente a anamnese e o exame físico 
no idoso. 

1 2 3 4 5 6 7 
J. Conheço os aspectos farmacológicos e psicológicos 
do envelhecimento. 

1 2 3 4 5 6 7 
K. Sei descrever as interações medicamentosas e o risco 
de iatrogenia. 

1 2 3 4 5 6 7 
L. Sei interpretar exames complementares no idoso. 

1 2 3 4 5 6 7 

M. Sei descrever as grandes síndromes geriátricas: distúrbios 
mentais, incontinência, quedas. 

1 2 3 4 5 6 7 
N. Sei aplicar testes para avaliação cognitiva. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
O. Sei aplicar testes para avaliação da estabilidade postural. 

1 2 3 4 5 6 7 
P. Sei aplicar testes para avaliação do humor. 

1 2 3 4 5 6 7 
Q. Sei descrever as práticas de promoção da saúde no idoso. 

1 2 3 4 5 6 7 
R. Os idosos frequentemente tem muitos problemas, o que 
dificulta saber o que é mais importante. 

1 2 3 4 5 6 7 
S. Os idosos são confusos, de modo que muitas vezes não 
posso nem conversar com eles e muito menos ter uma boa 
história ou um exame físico completo. 

1 2 3 4 5 6 7 
T. Muitos idosos têm uma vasta experiência de vida, o que torna 
gratificante conversar com eles. 

1 2 3 4 5 6 7 
U. Muitos idosos têm várias condições potencialmente graves, o 
que muitas vezes torna o tratamento difícil, não valendo a pena 
fazê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 
V. A expectativa de vida de muitos idosos é tão curta que as 
investigações caras e tratamentos são muitas vezes 
dispensáveis. 

1 2 3 4 5 6 7 
W. O cuidado ao idoso pode ser gratificante até com medidas 
simples como orientação no uso de bengalas ou aparelhos 
auditivos. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
X. Outro item (especifique abaixo) 
 
________________________________________________ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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12. (Somente para alunos até o 7º semestre. Demais alunos pulem para questão 13) Qual a sua 
opinião sobre a saúde e o cuidado ao idoso? Assinale a intensidade de cada uma das 
características relacionadas abaixo (fazendo um círculo em torno do número apropriado), 
segundo esta escala:  
 

1 = discordo fortemente 
2 = discordo 
3 = discordo pouco 

 

 
4 = nem um ou nem outro 
 
 

5 = concordo pouco 
6 = concordo 
7 = concordo fortemente 

A. Os idosos frequentemente tem muitos 
problemas, o que dificulta saber o que é mais 
importante. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
B. Os idosos são confusos, de modo que muitas 
vezes não se posso nem conversar com eles e 
muito menos ter uma boa história ou um exame 
físico completo. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
C. Assim como racismo, na geriatria existe o termo 
envelhecismo (atitudes racistas em relação ao 
idoso ou ao envelhecimento). 

1 2 3 4 5 6 7 
 
D. 90% do cuidado ao idoso é realizado de forma 
multidisciplinar (médico, enfermagem, serviço de 
apoio psicológico, cuidados domiciliares, 
assistência social) e 10% corresponde a problemas 
agudos. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 

E. Geriatria é uma especialidade de "baixa tecnologia", 
não reconhecida tanto por médicos como pelas pessoas. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
F. Muitos idosos têm várias condições potencialmente 
graves, o que muitas vezes torna o tratamento difícil, não 
valendo a pena fazê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
G. A expectativa de vida de muitos idosos é tão curta que 
as investigações caras e tratamentos são muitas vezes 
dispensáveis. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
H. O cuidado ao idoso pode ser gratificante até com 
medidas simples como orientação no uso de bengalas ou 
aparelhos auditivos. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
I. Muitos idosos têm uma vasta experiência de vida, o que 
torna gratificante conversar com eles. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
J. Outro item (especifique abaixo) 
 
_____________________________________________ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. Abaixo são citados possíveis fatores que influenciariam o estudante de maneira positiva ou 
negativa na escolha da especialidade em Geriatria. De acordo com a sua opinião, assinale o grau 
de influência de cada um dos fatores relacionados abaixo (fazendo um círculo em torno do 
número apropriado), segundo esta escala: 
 

1 = muito negativo 
2 = negativo 
3 = algo negativo 

 

 
4 = nem um ou nem outro 
 
 

5 = algo positivo 
6 = positivo 
7 = muito positivo 

A. Exemplo de médico(s) nessa área/especialidade 
1 2 3 4 5 6 7 

 
B. Pouca sobrecarga pessoal liberando tempo para si próprio 

1 2 3 4 5 6 7 
 
C. Perspectiva de vínculo acadêmico ou de pesquisa 

1 2 3 4 5 6 7 
 
D. Expectativa de fazer procedimentos de diagnóstico e 
tratamento 

1 2 3 4 5 6 7 
 
E. Condições de acesso/duração do programa de residência 
médica 

1 2 3 4 5 6 7 
 
F. Vivência pessoal com idoso doente antes de entrar em 
medicina 

1 2 3 4 5 6 7 
 
G. Potencial de ganho econômico e prestígio social 

1 2 3 4 5 6 7 
 
H. Opção pessoal por local e/ou cenário de trabalho 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

I. Possibilidade de ênfase na prevenção e na educação para 
a saúde 

1 2 3 4 5 6 7 
 
J. Significado intelectual dessa área/especialidade 

1 2 3 4 5 6 7 
 
K. Conveniências e/ou obrigações pessoais e familiares 

1 2 3 4 5 6 7 
 
L. Experiência de disciplina/estágio obtida na graduação 

1 2 3 4 5 6 7 
 
M.  
Outro item (especifique abaixo) 
 
____________________________________________ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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14. Abaixo são citadas possíveis características do idoso. De acordo com a sua opinião, assinale o 
grau de intensidade de cada um dos relacionados abaixo (fazendo um círculo em torno do número 
apropriado), segundo esta escala: 
 
1 = muito característico       5 = algo característico  
2 = característico                         0 = nem um ou nem outro  6 = característico 
3 = algo característico        7 = muito característico 
 

 
 

1 “Pra frente” 1 2 3 4 5 6 7 
 

Antiquado 
2 Produtivo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Improdutivo 
3 Ativo, ocupado 1 2 3 4 5 6 7 

 

Inativo, desocupado 
4 Forte 1 2 3 4 5 6 7 

 

Fraco 
5 Saudável 1 2 3 4 5 6 7 

 

Doente 
6 Ativo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Passivo 
7 Liberal 1 2 3 4 5 6 7 

 

Conservador 
8 Com expectativas 1 2 3 4 5 6 7 

 

Conformado 
9 Agressivo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Defensivo 
10 Coerente 1 2 3 4 5 6 7 

 

Incoerente 
11 Independente 1 2 3 4 5 6 7 

 

Dependente 
12 Rico 1 2 3 4 5 6 7 

 

Pobre 
13 Seguro 1 2 3 4 5 6 7 

 

Inseguro 
14 Satisfeito 1 2 3 4 5 6 7 

 

Insatisfeito 
15 Organizado 1 2 3 4 5 6 7 

 

Desorganizado 
16 Com autoconfiança 1 2 3 4 5 6 7 

 

Sem autoconfiança 
17 Tem determinação 1 2 3 4 5 6 7 

 

Não tem determinação 
18 Generoso 1 2 3 4 5 6 7 

 

Egoísta 
19 Boa aparência 1 2 3 4 5 6 7 

 

Má aparência 
20 Cooperativo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Não-cooperativo 
21 Otimista 1 2 3 4 5 6 7 

 

Pessimista 
22 Flexível 1 2 3 4 5 6 7 

 

Inflexível 
23 Esperançoso 1 2 3 4 5 6 7 

 

Sem esperança 
24 Feliz 1 2 3 4 5 6 7 

 

Triste 
25 Arrumado  1 2 3 4 5 6 7 

 

Desleixado 
26 Confiante 1 2 3 4 5 6 7 

 

Desconfiado 
27 Tolerante 1 2 3 4 5 6 7 

 

Intolerante 
28 Agradável  1 2 3 4 5 6 7 

 

Desagradável  
29 Comum 1 2 3 4 5 6 7 

 

Excêntrico 
30 Interessante 1 2 3 4 5 6 7 

 

Tedioso 
31 Amigável 1 2 3 4 5 6 7 

 

Hostil 
32 Decidido  1 2 3 4 5 6 7 

 

Indeciso  
 
 

MUITO GRATO POR SUA COLABORAÇÃO! 
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