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RESUMO 
 
 

Introdução: A Gerontologia é um campo interdisciplinar que visa estudar o processo de 
envelhecimento e suas alterações biopsicossociais. A partir de 1950, nos EUA, houve um 
aumento expressivo na pesquisa sobre o envelhecimento, em que a busca por novos fatores 
que influenciam no bem-estar dos idosos foram investigados a fim de explicar, retardar e 
reverter as alterações advindas do envelhecimento, visando a uma maior longevidade da 
população. Descrição do problema: o processo de internacionalização da Gerontologia 
contribui para o interesse do incremento dessas pesquisas também no Brasil, o que marca 
essa área como âmbito científico e tecnológico, sendo considerado o envelhecimento uma 
questão social, acadêmica e profissional. Relevância da pesquisa: os estudos voltados ao 
envelhecimento fazem parte de um universo ainda pouco explorado em relação às outras fases 
da vida, cabendo à extensão universitária também investigar as questões a ele relacionadas. 
Benefícios aos sujeitos estudados: o recente envelhecimento populacional e a escassez de 
pesquisas na área da Gerontologia justificam a iniciativa de conhecer o estado da arte neste 
campo, visando subsidiar a intervenção profissional junto a idosos para uma velhice saudável e 
para ofertar assistência de qualidade e diferenciada ao idoso. Objetivo: verificar as produções 
acadêmico-científicas realizadas em um programa de extensão universitária voltado a adultos 
maduros e idosos da Universidade de Taubaté. Metodologia: trata-se de uma pesquisa 
documental de catalogação das produções acadêmico-científicas realizadas por discentes e 
docentes do Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento. Os materiais foram separados 
em artigos completos, capítulos de livros, resumos em anais de congressos, trabalhos de 
conclusão de curso (TCC) e dissertação de mestrado, elaborados entre 2003 e 2013. 
Resultados: constatou-se 52 publicações neste programa, sendo sete artigos completos e dois 
capítulos de livros das áreas de Enfermagem e Psicologia. Foram realizadas quatro tcc nas 
áreas de Fisioterapia, Nutrição e Psicologia e uma dissertação de mestrado interdisciplinar. Em 
relação aos resumos em anais de congressos, foram encontrados 38 trabalhos, sendo 12 
produções em congressos nacionais e 26 em congressos internacionais nas áreas de 
Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Desses resumos, um 
estudo foi de revisão bibliográfica; 13 abordaram estudos advindos de pesquisas de campo; 
dois com dados secundários de bases de dados e 22 estudos do tipo relato de experiência, 
provenientes de práticas extensionistas com idosos do programa. Conclusão: conclui-se que, 
para alterar a realidade das publicações ainda incipientes no âmbito da Gerontologia nesse 
programa e também de modo geral, faz-se importante incentivar os discentes, docentes e 
profissionais, numa perspectiva interdisciplinar, a produzirem pesquisas e realizarem 
publicações sobre o fenômeno do envelhecimento, a fase da velhice e o sujeito idoso, para 
desenvolvimento deste campo do conhecimento. 


