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RESUMO 

Transformações demográficas e epidemiológicas levaram ao aumento na população 
de idosos no mundo trazendo grandes impactos para a sociedade e desvelando o 
desafio para as políticas públicas e sociais de prolongar por maior tempo possível a 
autonomia e independência do idoso inserido na sociedade. Assim, o presente 
estudo teve como objetivo analisar a relação entre a dependência funcional, 
contexto social e a interação familiar no cuidado do idoso. O estudo de natureza 
descritiva foi realizado com uma amostra de 182 idosos de ambos os sexos que se 
encontravam em atendimento hospitalar no município de Mossoró, Rio Grande do 
Norte, Brasil, no primeiro trimestre de 2015, selecionados de forma não 
probabilística intencional. Para a coleta dos dados foram utilizados os seguintes 
instrumentos: o perfil biosociodemográfico, a Escala de Lawton, Índice de Katz, o 
APGAR família. Os dados evidenciaram que as idosas eram a maior parcela da 
população estudada (57%), em sua maioria estavam entre 60 a 64 anos de idade 
(27,5%), casados (43,4%), e residiam com um ou mais membros da família (93,1%). 
No que se refere à funcionalidade e aos aspectos biosociodemográficos: como sexo, 
situação laboral, perímetro de panturrilha e de quadril, auxílio na marcha e na 
audição, insuficiência renal ou incontinência urinária, uso de polifarmácia e a 
depressão, como também a interação familiar, apresentaram significância estatística, 
o que permite concluir que a dependência funcional do idoso pode ser influenciada
positiva ou negativamente pela interação familiar e pelo seu contexto social. 

PALAVRAS CHAVES: Funcionalidade; Idoso; envelhecimento; Relações familiares; 
Saúde Pública; Envelhecimento. 
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ABSTRACT 

The demographic and epidemiological changes have led to an increase in the elderly 
population in the world bringing great impacts to society and unveiling the challenge 
for public and social policies to extend, for as long as possible, the autonomy and 
independence of the elderly inserted in society. Thus, the present study aimed to 
analyze the relationship between functional dependence, social context and the 
family interaction in the care of the elderly. The descriptive study was conducted with 
a sample of 182 elderly individuals of both genders who were under hospital care in 
the city of Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil, in the first quarter of 2015, selected 
in a non-probabilistic intentional way. For data collection, the following instruments 
were used: the bio-socio-demographic profile, the scale of Lawton, Katz Index, and 
the Apgar score family. The data revealed that the elderly women were the greatest 
portion of the population studied (57%), in their majority were between 60 to 64 years 
of age (27.5%), married (43.4%), and lived with one or more family members 
(93.1%). Relating to the functionality and to bio-socio-demographic aspects such as: 
gender, employment situation, calf perimeter and hip, aid in gear and at the hearing, 
renal failure or urinary incontinence, use of polypharmacy and depression, as also 
the family interaction, it was shown statistical significance, which allows to conclude 
that the functional dependence of the elderly can be negatively or positively 
influenced by family interaction and by their social context. 

KEYWORDS: Functionally Impaired Elderly; Aging. Family Relations; Public Health; 
Elderly.  
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I.  INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

 

O envelhecimento humano é tema de interesse de pesquisas científicas em 

razão tanto do crescente aumento da população idosa quanto pelas suas 

necessidades particulares do processo de envelhecimento como os aspectos físicos, 

sociais, cognitivos e clínicos. 

Estima-se que a população brasileira será constituída de 10% de idosos acima 

de 65 anos em 2020, 30% em 2050 e para o ano de 2060 é esperado um número 

aproximado de 73,6 milhões de idosos, representando um aumento de 

aproximadamente 220% (BRASIL, 2010; BRASIL, 2013). 

Esses aspectos geram a necessidade de maior desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de recursos humanos, tecnológicos e científicos para atender esse 

público específico. 

O envelhecimento é um processo multifatorial e se manifesta de maneira 

peculiar e individual considerando as diferentes regiões geográficas. Portanto, 

promover um envelhecimento saudável requer o conhecimento do perfil da 

população idosa e levantamento dos subsídios necessários para uma promoção 

integral da saúde (BARBOSA, 2014). 

É notório que o aumento da taxa de envelhecimento na nossa sociedade está 

associado a inúmeros fatores como: melhores condições de saúde, implantação de 

campanhas de vacinação, programas de saúde, arsenal tecnológico e 

medicamentoso, urbanização das cidades, melhoria nos níveis educacionais entre 

outros (GRATÃO et al., 2013).  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), aprovada pela 

Portaria Nº 2.528 de 19 de outubro de 2006, enfoca que o processo de 

envelhecimento e saúde do idoso pode acarretar a perda das habilidades físicas e 

mentais necessárias para realizar as atividades básicas e instrumentais da vida 

diária, ou seja, a capacidade funcional (CF) do idoso (BRASIL, 2006).  

Nesse sentido, a meta no atendimento à saúde não se limita a prolongar a 

vida, mas, principalmente, a de manter a capacidade funcional do indivíduo, de 



16 

forma que esse permaneça autônomo e independente pelo maior tempo possível 

(NUNES et al.,2010) 

Para que isso ocorra, o sistema de saúde precisa garantir o acesso universal 

aos cuidados progressivos de saúde, e as políticas públicas devem enfatizar a 

promoção de saúde, a prevenção de doenças e o acesso equitativo a cuidados 

integrais e continuados a toda a população idosa durante o curso de suas vidas, 

considerando sempre uma avaliação holística do idoso com o objetivo principal de 

manutenção da CF (VERAS, 2012). 

À medida que se desenvolvem incapacidade associada ao envelhecimento 

acontece o comprometimento à independência do idoso, impedindo o seu próprio 

cuidado e, como consequência, aumento da carga de cuidados para a família e 

também para o sistema de atenção à saúde (VERAS, 2009).  

Nesse interim, encontramos serviços de saúde baseados no atendimento a 

quadros agudos, sendo os mesmos inadequados para o atendimento da população 

que está envelhecendo, predispondo-os a agravos e doenças que possam 

comprometer sua saúde e Qualidade de Vida (CAMACHO; COELHO, 2010).   

Nesse panorama do envelhecimento destaca-se a família como elemento 

fundamental, assumindo a responsabilidade e a tarefa de cuidar, dar suporte, sendo 

assegurado pelo Estatuto do Idoso que defende o direito à permanência junto à 

família, transformando o ambiente familiar em ambiente terapêutico (BRASIL, 2003). 

Porém, cuidar de um idoso demanda recursos econômicos, planejamento e 

organização familiar e pessoal, além de estabelecer uma nova relação dos familiares 

entre si e com o idoso, compreendendo que essa forma de convívio terá relação 

direta com o bem-estar do idoso e o cuidado realizado no ambiente familiar (SILVA, 

et al., 2013).  

Nesse contexto é pertinente a promoção de um envelhecimento ativo e 

saudável com políticas de saúde que permitam que isso seja uma realidade em nível 

nacional, regional e local. Entretanto, é sabido que o contexto social no qual os 

indivíduos vivem influencia positivamente ou negativamente no processo saúde-

doença e que o Brasil apresenta um tamanho geográfico extenso com diferenças 

socioculturais que dificultam o processo de tomada de decisões para melhoria na 

QV destas populações (RODRIGUEZ; LARA, 2011). 

Destarte, conforme promulgado na Política Nacional de Atenção ao Idoso 

(PNAI), concomitante à regulamentação do SUS, o Brasil, numa tentativa de 



17 

 

responder às crescentes demandas de sua população que envelhece, assegura os 

direitos sociais à pessoa idosa (BRASIL, 2010). 

Entre essas tentativas, destacam-se a promoção da autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade e a reafirmação do direito à saúde nos diversos 

níveis de atendimento do SUS, conforme a Lei nº 8.842/94 e o Decreto nº 1.948/96 

(BRASIL, 1994; BRASIL, 1996). 

A PNAI assume ainda que o principal problema que pode afetar o idoso é a 

perda de sua CF, no qual a sua avaliação pode ser definida como um conjunto de 

competências comportamentais e cognitivas relacionadas ao manejo da vida diária 

sem ajuda de outra pessoa e está dimensionada nos termos da habilidade e 

independência para realizar determinadas atividades (BARBOSA et al., 2014; 

BRASIL, 2010; OLIVEIRA et al., 2007). 

Nesse contexto, acredita-se que a saúde da pessoa idosa está diretamente 

associada a sua autonomia para executar as atividades básicas e instrumentais da 

vida diária, uma vez que indivíduos capazes de gerir sua própria saúde apresentam 

melhores desempenhos e independência. 

A funcionalidade do idoso pode ser influenciada por fatores de risco como: a 

própria idade avançada, gênero, baixa escolaridade, estado civil, baixa renda, 

hábitos alimentares e atividade física entre outros, abrangendo dois tipos de 

atividades: Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) e Atividades Instrumentais de 

Vida Diária (AIVD) (ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; FIEDLER; PERES, 2008; 

OLIVEIRA et al., 2007) 

Para a promoção do envelhecimento saudável deve-se considerar o 

envolvimento de vários aspectos: saúde física e mental, a independência para as 

atividades de vida diária, independência econômica, condições socioeconômicas, 

demográficas, estado nutricional, uso de medicamentos e a funcionalidade e 

integração social e familiar (KAGAWA; CORRENTE, 2015; VERAS, 2009). 

Nesse sentido, verificamos que o Nordeste apresenta carências em relação à 

assistência direcionada, principalmente, à saúde do idoso, já que a CF é um 

importante indicador da situação de saúde do idoso e indiretamente da população 

em geral (JUSTO; ROSENDO, 2010).  

É preciso destacar também a importância do papel da família na integridade 

biopsicossocial do idoso que, conforme supracitada é algo que pode tornar-se 

conflituoso, tanto devido à família apresentar dificuldades em aceitar e entender o 
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envelhecimento de um de seus membros, tornando a convivência familiar 

conflituosa, como também a convivência com as possíveis limitações funcionais do 

idoso (MIOTO; CAMPOS; LIMA, 2015; SILVA; SANTOS, 2015). 

É visto que uma família funcional, na qual há definição de tarefas ou funções 

claras e aceitas por seus membros familiares, no auxílio à resolução de problemas 

utilizando recursos próprios, identificando as relações e funções familiares, facilita a 

convivência do idoso e a manutenção de sua funcionalidade (DRUMMOND; ALVES, 

2013).  

Deste modo, no Brasil o desafio está em oferecer suporte de QV para uma 

população crescente de idosos, em sua maioria com nível socioeconômico e 

educacional baixo, com alta prevalência de doenças crônicas, assumindo um 

importante papel na identificação e compreensão de características que possam 

interferir na CF do idoso e da sua família, por conseguinte, no processo saúde-

doença dos idosos (VERAS, 2012). 

Levando em consideração que a PNAI evidencia a necessidade premente de 

uma atuação focada na qualidade da assistência na perspectiva de minimizar riscos 

e agravos ao grupo em destaque (BRASIL, 2010), questiona-se: Qual é a relação 

entre a dependência funcional, o contexto social e a interação familiar no cuidado ao 

idoso? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar a relação entre a dependência funcional, contexto social e a interação 

familiar no cuidado do idoso. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Avaliar a capacidade funcional de idosos participantes do estudo;  

- Identificar o perfil biosociodemográfico de idosos;  
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- Identificar a interação familiar no cuidado do idoso; 

- Associar a capacidade funcional, o perfil biosociodemográfico e a interação familiar 

dos idosos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Acredita-se que a saúde da pessoa idosa está diretamente associada a sua  

autonomia para executar as atividades básicas e instrumentais da vida diária, uma 

vez que indivíduos capazes de gerir sua própria saúde apresentam melhores 

desempenhos e independência.  

Neste sentido, torna-se importante investigar a capacidade funcional do idoso, 

incentivando um envelhecimento ativo, na expectativa de manter uma melhor 

relação do idoso com sua família, oportunizando ao mesmo refletir sobre sua 

dependência funcional no ambiente social e familiar;  

Espera-se que estudos dessa magnitude propiciem subsídios para 

elaboração de estratégias, programas e ações destinadas ao processo de 

envelhecimento, e assim delinear uma assistência que atenda as reais necessidades 

dos idosos e consequentemente a redução dos indicadores de morbimortalidade 

dessa população, no estado do Rio Grande do Norte.  

Assim, é necessário conhecer quem são e como vivem os idosos da região 

para a construção de novas práticas em  saúde. 
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II REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ASPECTOS INERENTES AO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1984) classifica como sendo idosa a 

pessoa a partir de 60 anos para indivíduos que vivem em países em 

desenvolvimento e 65 anos para indivíduos de países desenvolvidos. Esse público 

vem se tornando uma parcela da população cada vez maior em escala nacional e 

mundial.  

É projetado para o ano de 2050 que os idosos formarão um quinto da 

população mundial e que 80% destes constituirão a população dos países em 

desenvolvimento (IBGE, 2014).  

 Atualmente o país que apresenta a maior expectativa de vida é o Japão com 

média de 82,2 anos e a União Europeia que juntos apresentam a tendência mais 

evidente do envelhecimento demográfico a nível mundial durante os próximos 20 

anos (GIACOMIN, 2012; OMS, 2010).  

Em algumas regiões de países como França e Itália, já em 1995, a população 

com mais de 80 anos representava uma média de 3,9% da população total. Na 

Espanha, o número de pessoas idosas também aumentou significativamente; na 

década de 1980 representavam 11% do total da população. Desde 1981, ocorre um 

crescimento de pessoas com idade acima de 80 anos, ou seja, os idosos estão 

alcançando idades cada vez maiores, necessitando de cuidados específicos 

(ARAÚJO; AZEVEDO; CHIANCA, 2012; SANTOS; CEOLIM; NERI., 2012).   

Portugal ainda conta com número insuficiente de serviços que cuidam dos 

idosos, sendo a família a principal prestadora dos cuidados com a saúde de seus 

membros. Os cuidados no domicílio foram expressivos a partir da década de 80, 

consequência do elevado número de pessoas idosas e suas peculiaridades 

(CARVALHO, 2012). 

Representando uma alternativa exitosa, a experiência inglesa utiliza a 

prevenção e o suporte epidemiológico, garantindo melhor QV e consequente 

redução de custos com a assistência à saúde (VERAS, 2012).  
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No Reino Unido, os pacientes de uma das grandes seguradoras privadas de 

saúde são estimulados a seguirem um estilo de vida mais saudável, o que gera 

menores gastos nas mensalidades. Neste caso, a ênfase está na promoção da 

saúde, na manutenção da autonomia e no cuidado às pessoas idosas, detectando 

de forma precoce os agravos que acometem estes sujeitos, na busca pela QV aos 

anos que se somam (VERAS, 2012).   

No Brasil, segundo as projeções estatísticas da OMS, o mesmo deverá ser o 

sexto país do mundo em contingente de idosos até o ano 2025. Os idosos 

representam uma média de 8,6% da população brasileira, um contingente de quase 

15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade (BRASIL, 2010; GOMES et 

al., 2013). 

E para 2025 acredita-se que esse número será de 15%, ou seja, o Brasil 

contará com 32 milhões de idosos, sendo as mulheres em sua maioria, 8,9 milhões 

(62,4%) dos idosos, conforme é possível observar no gráfico da composição da 

população residente, por sexo, segundo os grupos de idade (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Composição da população residente, por sexo, segundo os grupos de 
idade. 

Fonte: IBGE, 2010.  
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E a expectativa do IBGE para o ano de 2050 é que os idosos representarão 

aproximadamente 30% da população brasileira (BRASIL, 2010). Com isso, 

apresentará uma pirâmide populacional (Gráfico 2) semelhante àquelas dos países 

Europeus na atualidade, sendo que, neste período, o Brasil poderá tornar-se um dos 

países com o maior número de idosos do mundo (SILVA et al., 2014).  

 

 

Gráfico 2 - Pirâmide populacional brasileira no ano de 2050. 

 

Fonte: BRASIL, 2010. 

 

Essa nova realidade mundial gera perspectivas, conflitos, necessidades e 

reflexões em todas vertentes da sociedade atual. Nesse contexto, a idade deve ser 

analisada com outras variáveis, como especificidades culturais, geográficas, físicas, 

entre tantas outras, que irão influenciar esta concepção de idoso, o qual o mesmo 

terá perspectivas físicas, psicológicas e sociológicas, diferentes de acordo com o 

local em que esteja inserido (HEIN; ARAGAKI, 2012). 

No entanto, ao se estudar o envelhecimento de uma população, mais do que 

uma análise de indicadores demográficos, deve-se incluir obrigatoriamente os 

aspectos socioeconômicos e culturais, de modo que os desafios, as consequências, 

as mudanças e as perspectivas percebidas nesse processo podem influenciar as 

políticas sociais a serem adotadas diante desse fenômeno (LISBOA; CHIANCA, 

2012). 

No Brasil, o processo rápido de envelhecimento da população vem sendo 

ultimamente enfatizado, particularmente no que se refere a suas implicações sociais, 
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em termos de saúde pública e a iniquidade das políticas locais, em diversas regiões, 

pois é sabido que as possibilidades de envelhecimento estão estreitamente 

relacionadas ao acesso a condições dignas de vida e renda (NERI et al., 2013).  

Assim como a economia, que precisa arcar com os gastos da população que 

está envelhecendo, sem o recurso do tempo para custear a sobrecarga social, como 

os países desenvolvidos obtiveram, podendo trazer repercussões sociais para o 

Brasil (KALACHE, 2008). 

A transição demográfica ainda permite associar suas fases a padrões 

predominantes de morbidade, já que os agravos à saúde prevalentes na população 

alteram-se com as demandas demográficas. A dimensão epidemiológica que 

acompanha o envelhecimento populacional acena para o crescimento das despesas 

decorrente da mudança no padrão de enfermidade e necessidade de planejamento 

social amplo (IBGE, 2013; MIOTO; CAMPOS; LIMA, 2015; MOTTA; CALDAS; 

ASSIS, 2008). 

Associando esse fato com as disparidades regionais no próprio Brasil, se 

reflete um quadro bastante alarmante, sendo um país com características 

multidimensionais, inclusive na população idosa.  

Essas características são ainda mais precárias de informações detalhadas 

principalmente na região Norte e Nordeste, onde há pouca pesquisa de base 

comunitária, porém devido as suas características socioeconômicas, supõe-se haver 

importantes peculiaridades quanto ao envelhecimento da população (PINTO; ASSIS, 

2015; VALADARES; VIANNA; MORAIS, 2013). 

A OMS considera que para o idoso ter uma vida mais saudável é necessário 

um envelhecimento integral e ativo. Assim, é importante que tenha um convívio 

social, boa capacidade mental, participação na sociedade de acordo com suas 

satisfações, necessidades, desejos e capacidades, etc. A esses indivíduos devem 

ser disponibilizadas as condições necessárias para proteção, segurança e demais 

cuidados que forem adequados (OMS, 2005). 

Nessa tentativa de sanar os problemas oriundos dessa transição 

epidemiológica, o Brasil, após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, desenvolveu políticas para garantir a proteção 

social, especialmente na velhice, além da garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família (BRASIL, 1990). 
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Posteriormente dispõe sobre a Política Nacional do Idoso (PNI), assegurando 

os direitos sociais dos cidadãos acima de 60 anos, criando condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, tendo como 

finalidade primordial a recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da 

independência da pessoa idosa, direcionando medidas coletivas e individuais de 

saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS 

(BRASIL, 1994).  

Compreender as mudanças no perfil populacional do idoso é uma forma de 

auxiliar na realização de ações concretas voltadas para a saúde e bem estar dessas 

pessoas, uma vez que estas apresentam situações que podem ser consideradas 

especiais de necessidades sociais de saúde, requerendo profundas mudanças 

estruturais nos sistemas de saúde, não podendo ser visto apenas como um fator 

biológico, pois o envelhecimento influi e é influenciado também pela dimensão social 

(LOPES et al., 2014).  

O conhecimento dos aspectos demográficos, epidemiológicos, as mudanças 

na distribuição etária nos países no decorrer dos anos e sua associação com 

aspectos clínicos, mortalidade, natalidade e envelhecimento são essenciais para o 

planejamento de estratégias de atenção à saúde e acompanhamento das demandas 

e desafios de interesse público (GOMES et al., 2013). 

Assim, não se pode negar que a situação epidemiológica brasileira distancia-

se da transição epidemiológica observada nos países desenvolvidos, e tem sido 

definida, com doenças que se sobrepõe. 

Ao mesmo tempo, que apresenta problemas referentes a infecções, 

desnutrição e problemas de saúde reprodutiva, ainda precisa solucionar o desafio 

das doenças crônicas e de seus fatores de riscos, como o tabagismo, o sobrepeso, 

a obesidade, a inatividade física, o estresse e a alimentação inadequada (VERAS, 

2009).  

Paralelo a isso, à evolução demográfica e epidemiológica, assim como os 

contextos político-sociais do envelhecimento brasileiro, somam-se ainda as 

disparidades socioeconômicas e de QV, presentes em escala regional, estadual e, 

até mesmo, municipal, onde são perceptíveis contrastes entre os bairros de uma 

mesma cidade (BRASIL, 2010). 

Sabe-se que o processo de envelhecimento é marcado por profundas 

mudanças biológicas e de comportamento. Entretanto, esta fase não tem de estar, 



25 

 

necessariamente, acompanhada de doenças, de limitações para o desempenho de 

atividades cotidianas e de incapacidades definitivas (KILSZTAJN et al., 2013). 

O novo contexto da política social, por sua vez, demanda por um 

monitoramento que avalie a efetividade ou não do Estado em garantir acesso a 

condições básicas de vida a sua população, por meio da evolução de indicadores, 

como é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que leva em consideração 

renda, educação e longevidade (SANTOS; CEOLIM; NERI, 2012).  

Além desta preocupação qualitativa do bem-estar geral da sociedade, existe o 

olhar atento do setor público para questão quantitativa, onde a proporção direta 

entre patologias versus gastos é constatada através de estudos epidemiológicos, 

que concluem que as doenças crônicas, que foram adquiridas ao longo da vida, 

geram um enorme déficit para os cofres públicos e para a saúde global do indivíduo, 

devendo ter a prevenção como foco para diminuição dos gastos públicos na saúde 

(BALDONI; PEREIRA, 2012; KILSZTAJN et al., 2013).  

É preciso verificar o que mais tem causado impacto na saúde do idoso e 

essas interações, atentando-se a capacidade cognitiva, condição social, situação 

clínica, como morbidades preexistentes e uso de medicamentos, risco de quedas, 

depressão, existência de dor, nível de atividade física, estresse, qualidade do sono, 

entre outros.  

No que se refere à capacidade cognitiva, o processo do envelhecimento 

fisiológico e a senescência, afetam desfavoravelmente o equilíbrio, produzindo 

mudanças em todos os níveis do controle postural, propiciando desordens nos 

receptores sensoriais e execução da resposta motora.  Sendo cognição o termo 

empregado para descrever toda a esfera do funcionamento mental (CALASANS; 

ALOUCHE, 2004; FECHINI; TROPIERI, 2015). 

Esse domínio implica a habilidade de sentir, pensar, perceber, lembrar, 

raciocinar, formar estruturas complexas de pensamento e a capacidade de produzir 

respostas às solicitações e estímulos externos (FERREIRA et al., 2014). 

No que se refere às morbidades, diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) constituem a primeira causa de hospitalizações no SUS, sendo as 

doenças do aparelho circulatório a primeira causa de óbito, responsável por quase 

30% das mortes. Nas regiões com maior índice de envelhecimento (Sudeste e Sul), 

as neoplasias ocupam o segundo lugar, enquanto as causas externas respondem 

por esta posição nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, regiões com padrões 
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de menor desenvolvimento sociossanitário quando comparada às anteriores 

(BRASIL, 2010; FIEDLER; PERES, 2008; RIBEIRO et al., 2008). 

Em 2010, o IBGE investigou que à medida que a pessoa envelhece, maiores 

são as chances de contrair uma doença crônica e que somente 22,6% das pessoas 

de 60 anos ou mais de idade declararam não possuir doenças. Entre os de 75 anos 

ou mais de idade, esta proporção cai para 19,7% e quase metade (48,9%) dos 

idosos sofria de mais de uma doença crônica (BRASIL, 2010). 

Estudo de Guimarães et al. (2012) corrobora que a existência de condições 

crônicas indicam um perfil farmacológico de idosos em uso de polifarmácia, 

duplicidade terapêutica, interações medicamentosas, provocando danos à saúde, 

aumento do risco de hospitalização e dos custos de atenção à saúde, além de levar 

a não adesão pelo idoso 

Outro aspecto do envelhecimento que vem sendo enfatizado, inclusive nas 

políticas públicas, refere-se ao risco de quedas, que vêm ocasionando 

principalmente a fratura do fêmur, sendo este evento incapacitante, que mais se 

destaca (CRUZ et al., 2012).  

Os coeficientes de mortalidade por queda (100.000habs.) segundo 

distribuição geográfica (regiões e capitais de residência), na população idosa 

acometeu a região Centro-Oeste (12,9/100.000), seguida pelas regiões Sudeste 

(8,7/100.000), Norte (5,7/100.000), Sul (4,1/100.000) e Nordeste (3,5/100.000) 

(JORGE et al., 2012). 

Em 2010, o Pacto pela Vida mantém como prioridade número um, pela 

terceira vez, a Atenção à Saúde do Idoso, mas estabelece agora como objetivo: 

promover a formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS 

na área de saúde da pessoa idosa, e mantém a meta de 2008 de reduzir em 2% a 

taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura do fêmur (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2010).  

Entre as doenças, uma das mais frequentes nos idosos é a depressão, que é 

um problema de saúde pública que embora seja de difícil identificação na prática 

clínica ainda encontram-se números alarmantes (MORAES et al., 2007). Nesse 

sentido, é válida a necessidade de avaliação sistemática dos indivíduos nessa faixa 

etária, contribuindo para melhorar a detecção dos casos de depressão. Estudos 

epidemiológicos indicam taxas de prevalência que variam de 1 a 16% entre idosos 

vivendo na comunidade (BASSANI et al., 2014).  
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Também é necessário atentar-se para a dor no idoso, pois a presença desse 

sintoma, considerado atualmente o quinto sinal vital, é um dos fatores que mais 

interferem na QV, principalmente as dores crônicas que acompanham grande parte 

desta população (GAMBARRO et al., 2009). 

A dor é motivo frequente de busca de serviços de saúde, como serviços de 

emergência, de serviços básicos de saúde e de consultas médicas. Pessoas de 

todas as idades, de diferentes locais do mundo com dor crônica são as que mais 

utilizam os serviços comparados a outros pacientes (DELLAROZA et al., 2013; 

ROSA et al., 2009). 

Dessa forma, percebe-se que são inúmeros os aspectos inerentes ao 

envelhecimento e que estão intrinsicamente correlacionados, devendo ser obrigação 

da sociedade, dos profissionais e das políticas públicas a busca pela melhor solução 

dessa realidade. 

 

2.2 A FUNCIONALIDADE DO IDOSO 

 

A saúde do idoso pode ser identificada pela funcionalidade global, definida 

como a capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo, influenciada pelo 

grau de autonomia e independência do indivíduo no cotidiano (VERAS, 2009). Tais 

critérios englobam o funcionamento integrado e harmonioso das atividades de vida 

diária (AVD) como a cognição, humor, mobilidade e comunicação, que permitem 

dizer se o idoso é saudável ou não, mesmo com alguma doença (FECHINI; 

TROMPIERI, 2015). 

Com o processo de envelhecimento, ocorrem alterações funcionais que, 

embora variem de um indivíduo para outro, são encontradas em todos os idosos e 

são próprias do processo de envelhecimento natural (PILGER; MENON; MATHIAS, 

2013). 

Nesse contexto, é fundamental compreender o envelhecimento populacional 

como um processo multifacetado e não generalizável, no qual a funcionalidade se 

torna uma preocupação maior da saúde pública, envolvendo questões como o 

cuidado à pessoa que envelhece e a promoção do envelhecimento ativo, sendo a 

funcionalidade uma dimensão crucial da saúde da pessoa idosa (SPOSITO et al., 

2010). 
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A CF surge, portanto, como um importante fator de impacto na QV de idosos, 

sendo necessário reconhecer a relevância da dimensão funcional na atenção e na 

percepção da saúde da pessoa idosa (ANDRADE; MARTINS, 2011).  

O levantamento suplementar de saúde realizado em 2008 pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD apresentou um perfil bastante completo 

da população brasileira no que diz respeito ao tema (BRASIL, 2010).  

Considerando a incapacidade funcional como a inabilidade de caminhar 100 

metros, a proporção de pessoas de 60 anos ou mais que não conseguiam ou tinham 

grande dificuldade para realiza-la no ano de 2008 foi de 13,6%, sendo que a maior 

frequência de declaração de incapacidade funcional foi verificada entre idosos de 75 

anos ou mais de idade (27,3%) (Gráfico 3) (BRASIL, 2010). 

Gráfico 3 - Distribuição percentual das pessoas de 60 anos ou mais de idade, por 

capacidade de andar 100 metros, segundo algumas características, Brasil, 2008. 

Fonte: BRASIL (2010). 

A incapacidade funcional é resultante da interação dinâmica entre a disfunção 

apresentada pelo indivíduo (seja orgânica e/ou da estrutura do corpo), a limitação de 

suas atividades, a restrição na participação social e dos fatores ambientais que 

podem facilitar ou dificultar o desempenho dessas atividades e da participação 
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(D’ORSI; XAVIER; RAMOS, 2011; FARIAS; BUCHALLA, 2005; PILGER; MENON; 

FARIAS, 2013). 

A dependência funcional pode levar à perda de autonomia. À medida que o 

idoso demonstra algum grau de dependência, para administrar seus recursos 

financeiros ou adquirir alimentos e bens de consumo básico, ele pode ter sua 

autonomia prejudicada. A incapacidade funcional decorrente do envelhecimento 

pode resultar em consequências negativas para o idoso e sua família (ALVES; 

LEITE; MACHADO, 2008; ASSIS et al., 2014). 

A funcionalidade é uma dimensão fundamental na saúde da pessoa idosa que 

precisa ser mais bem compreendida pelos profissionais de saúde. Dessa forma, em 

2001, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) que foi traduzida para o português e 

publicada no Brasil em 2003 (OMS, 2003). 

A identificação das variáveis da funcionalidade global do idoso é um processo 

interdisciplinar, considerada como ferramenta que auxilia na eficácia diagnóstica, na 

detecção dos problemas de saúde que mais afetam a QV do idoso, como as 

síndromes geriátricas, e na elaboração de planos de cuidados que definem a 

atuação específica da equipe multiprofissional, tanto no âmbito ambulatorial quanto 

hospitalar (MORAES; MARINO; SANTOS, 2010). 

Investigar os fatores determinantes e agravantes da incapacidade é uma 

maneira importante de diminuir a incapacidade funcional. Nesse sentido, são muitos 

os instrumentos utilizados para avaliação funcional em gerontologia.   

Contudo, a forma como o idoso percebe sua vida, suas expectativas e suas 

preocupações podem influenciar sua saúde e sua autonomia. Dos fatores que estão 

ou podem estar associados a essa diminuição na capacidade funcional alguns 

podem ser revertidos ou minimizados (PEREIRA; FIRMO; GIACOMIN, 2014). 

A avaliação funcional dos idosos, nos países mais desenvolvidos, vem 

apontando uma melhoria nas condições de funcionalidade dessa população devido a 

uma multifatoriedade: melhoria da tecnologia médica, mudanças comportamentais; 

melhoria do da condição socioeconômica, aumento do nível educacional dos idosos 

e mudanças no padrão epidemiológico da população, com diminuição substantiva 

das doenças infecciosas (PARAHYBA; VERAS, 2008). 

As AVD são tarefas que permitem avaliar a prevalência e a tendência de 

deficiência, no qual as escalas de avaliação funcional classificam as atividades 
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cotidianas de acordo com o seu nível de complexidade, abrangendo as Atividades 

Básicas de Vida Diária (ABVD) e as Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVD)(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; LAWTON; BRODY, 1969; MAHONEY; 

BARTHEL, 1965). 

A incapacidade na realização de uma dessas atividades instrumentais e 

básicas de vida diária pode prejudicar a vida social do idoso e potencialmente 

implica transtornos para ele e sua família que, dependendo da atividade, terá que 

mobilizar maior tempo disponível, energia e recursos financeiros para suprir as 

demandas existentes (RAMOS et al., 2013). 

As ABVD referem-se às tarefas do cotidiano necessárias para o cuidado com 

o corpo, como tomar banho, vestir-se, higiene pessoal, transferência, continência 

esfincteriana e alimentar-se (MORAES, 2012).  

As AIVD são mais complexas e se referem ao cuidado doméstico, como 

preparo de alimentos, fazer compras, controle do dinheiro, uso do telefone, trabalhos 

domésticos, lavar e passar roupa, uso correto dos medicamentos e sair de casa 

(MORAES, 2012). 

É necessário fortalecer os idosos em sua habilidade de encontrar soluções 

para seus problemas, inclusive as relacionadas às ações em saúde. Dessa forma, 

as intervenções deverão operar na capacitação dos profissionais, na direção dos 

direitos humanos, da inclusão social, da humanização dos cuidados e de uma visão 

mais abrangente da funcionalidade, além de promover o efetivo acesso à 

reabilitação no sistema de saúde (PEREIRA; FIRMO; GIACOMIN, 2014). 

Portanto, é indispensável incluir a condição funcional ao se formular políticas 

para a saúde da população idosa, considerando que existem pessoas idosas 

independentes e uma parcela da população mais frágil e as ações devem ser 

pautadas de acordo com estas especificidades (VERAS, 2009). 

 

2.3 A INTERAÇÃO FAMILIAR NO CUIDADO AO IDOSO 

 

São variados os fatores que podem influenciar a interação familiar, como a 

saúde física, mental e social de um indivíduo. Nesse contexto não se pode 

desvincular o papel da família, que constitui um sistema complexo e dinâmico e, 
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sendo assim, recebe influências conforme a historia local, social e cultural presente 

(SANTOS; CEOLIM; NERI, 2015). 

A família é um sistema dinâmico em interação dialógica e as suas conexões 

interfamiliares refletem no processo saúde e doença de toda a família, mostrando-se 

como um importante sujeito no âmbito do suporte social, principalmente em 

consequência dos limites das políticas públicas existentes e insuficientes para este 

segmento etário (VERA et al., 2014) 

Para um processo de envelhecimento ativo e saudável, é reconhecido o papel 

fundamental da família no cuidar ao idoso, estando suas relações ancoradas no 

afeto e na relação de reciprocidade entre os membros, podendo se dar por diversos 

tipos de apoio e relações, como o emocional, caracterizado por expressões de afeto 

e amor; instrumental, destinado ao provimento de necessidades materiais em geral, 

ajuda para trabalhos domésticos entre outros e/ou ajuda financeira (SILVA et al., 

2014). 

Como também existe o apoio para informação, direcionada a 

aconselhamentos, sugestões e orientações que podem ser usadas para resolver 

problemas relacionados ao idoso e à interação social, que consiste na 

disponibilidade de pessoas para promover diversão, companhia e descontração 

(SOUZA; SKUBS; BRÊTAS, 2007).  

As famílias são, portanto, a origem de grande parte do suporte material, 

emocional e assistencial através de gerações, sendo o principal ambiente social do 

indivíduo, no qual são compartilhadas as crenças, os valores, as atitudes e os 

comportamentos construídos ao longo da história individual e coletiva desse grupo 

(POLARO et al., 2013).  

Dessa forma, a dinâmica e a funcionalidade familiar são determinantes nesse 

cenário em saúde, devendo ser avaliadas as formas de relações familiares e a 

mesma deve proporcionar ao idoso uma condição satisfatória. A família é apontada 

como principal responsável pelo atendimento das demandas sociais e de saúde do 

idoso (SOUZA et al., 2014). 

A tendência observável é de que os modelos familiares tradicionais tornem-se 

cada vez mais nucleares, com frequente existência de arranjos multigeracionais, o 

que pressupõe potencial interferência no apoio ao indivíduo idoso (SAAD, 2014). 

Quando se discute acerca do idoso, entre os inúmeros sistemas familiares, 

dois tipos principais são discutidos: o funcional e disfuncional. No sistema funcional, 
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o grupo familiar responde aos conflitos e a situações críticas visando estabilidade 

emocional, buscando soluções por meio de recursos próprios e de forma adequada 

(SANTOS; CEOLIM; NERI., 2012).  

Documento publicado pelo MS revela que nesse tipo de família os membros 

têm capacidade de harmonizar suas próprias funções em relação aos outros de 

forma integrada, funcional e afetiva protegendo a integridade do sistema como um 

todo e a autonomia funcional de suas partes (BRASIL, 2006). 

Já os sistemas familiares disfuncionais ou imaturos são aqueles nos quais 

não existe um comprometimento com a dinâmica e a manutenção do sistema por 

parte de seus membros, priorizando os interesses particulares em detrimento do 

grupo, não assumindo seus papeis dentro do sistema e, em situações de crise, 

culpam seus próprios familiares (BRASIL, 2006). 

Os vínculos são superficiais e a agressividade e a hostilidade são comuns. 

Famílias disfuncionais podem ser do tipo clã (que se organizam em torno de um 

membro), abandonadoras (voltadas para seus próprios interesses), distantes (em 

que os integrantes apresentam sempre uma explicação racional para justificar sua 

ausência nas obrigações para com a família) ou superprotetoras (protetoras ao 

extremo, o que prejudica a liberdade e a privacidade dos membros) (SAAD, 2014). 

Com efeito, o papel da família é importante em qualquer estágio da vida, mas 

torna-se particularmente relevante durante períodos transitórios ou permanentes de 

menor capacidade física e/ou psíquica (REIS, et al., 2014). 

Sabe-se que quanto mais harmonioso e equilibrado for o sistema familiar, 

melhor é a adaptação do indivíduo frente às demandas relacionadas ao processo de 

envelhecimento, uma vez que a manutenção das boas relações familiares e as 

mudanças positivas no seio familiar é oriunda de vínculos fortes previamente 

estabelecidos (PEDREIRA; OLIVEIRA, 2012). 

E dependendo da realidade familiar no qual o idoso esteja inserido, esse 

sistema familiar pode dificultar ainda mais a chance do idoso vivenciar o 

envelhecimento da forma mais salutar possível, podendo essa família não prover 

cuidados necessários a seus parentes idosos (ANDRADE; MARTINS, 2011).  

A família é a principal fonte de suporte e apoio à qual seus membros recorrem 

quando necessitam. Espera-se que a família atue como um fator de proteção para 

seus membros mais frágeis, como crianças e idosos, e que atue de modo a suprir 

suas necessidades (SANTOS; PAVARINI, 2011).  
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E uma das formas apontadas para a avaliação da funcionalidade familiar são 

as percepções pessoais que cada membro tem acerca de certos aspectos próprios 

do individuo, como o estilo de vida, que pode influenciar na dinâmica da família, 

tornando-a mais ou menos adaptativa ou funcional, criando impactos significativos 

sobre as relações intrafamiliares (POLARO et al., 2013). 

Quando existe a ausência de saúde somada às limitações decorrentes do 

envelhecimento, a família é ainda mais necessária, estando envolvida em diversas 

atividades, de simples a complexas, na prestação do cuidado à saúde de seus 

membros (SANTOS; CEOLIM; NERI, 2012). 

Quanto maior a dependência do idoso, mais fundamental torna-se a 

participação da família, no foco para a promoção da funcionalidade, manutenção da 

saúde e a prevenção de doenças (SANTOS; CEOLIM; NERI, 2012). 

O idoso pode constituir um entrave à autonomia dos familiares, devido a suas 

demandas específicas do cotidiano ou pela impossibilidade de encontrar, entre os 

familiares, um ou mais membros que se disponibilizem e se responsabilizem pelo 

cuidado ao idoso, situações que podem causar transtornos a toda família e mudar o 

seu padrão funcional, dependendo da capacidade adaptativa da família (PAIVA, et 

al., 2011).  

Conhecer a funcionalidade de famílias com idosos a partir da percepção do 

próprio idoso é conduta relevante, pois permite identificar o valor que esse indivíduo 

atribui à sua fonte de suporte psicossocial mais elementar, possibilitando avaliar em 

que medida a família é capaz de atender, satisfatoriamente, às suas demandas de 

cuidado (SILVA et al., 2014). 

É fundamental que profissionais de saúde treinem a família/cuidador e 

supervisionem a execução das atividades assistenciais e interações familiares do 

cotidiano para que a família se sinta segura e amparada contribuindo na melhoria da 

QV do seu idoso. Portanto, procedimentos que possam estimular uma reflexão sobre 

tornar-se um ser com necessidade de cuidados, certamente contribuem para a 

melhoria da qualidade do processo de viver humano (SANTOS; CEOLIM; NERI, 

2015). 

Dessa forma, viver mais tempo é uma ambição natural e continuamente se 

desenvolvem esforços para prolongar a vida humana. No entanto, torna-se 

fundamental oferecer não só anos de vida, mas também condições adequadas aos 

idosos para que estes possuam uma ótima QV e de bem-estar. Tanto a família como 
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os profissionais de saúde evidenciam-se como as fontes determinantes para a QV 

(GONÇALVES, et al., 2012; VERAS, 2012). 

Uma família que responde aos conflitos visando estabilidade emocional e 

soluções de forma adequada, no qual seus membros têm capacidade de harmonizar 

suas próprias funções em relação aos outros de forma integrada, funcional e afetiva 

protegendo a integridade e a autonomia funcional de seus componentes, permite um 

ambiente adequado para a promoção e manutenção da saúde do idoso (SANTOS; 

CEOLIM; NERI et al., 2012). 

O levantamento da dinâmica familiar explorando a harmonia ou desarmonia 

nas relações familiares, sob a ótica do idoso, enquanto fator estressor ou protetor, 

contribui de forma significativa para a saúde de toda a família. Necessitando 

contemplar seus aspectos subjetivos, como se adaptar às novas realidades frente às 

situações de estresse, compartilhar decisões e responsabilidades de maneira a 

manter seus membros protegidos e autônomos, apoiar novas ideias e direções, 

interagir emocionalmente no contexto familiar e ter tempo compartilhado (VERA et 

al., 2015). 
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III METODOLOGIA 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 O estudo caracterizou-se como sendo de natureza descritiva, com 

delineamento transversal, sendo realizado em unidades de atendimento ambulatorial 

(Centro de Diálise de Mossoró e Hospital do Rim) e hospitalar (Hospital Wilson 

Rosado e Pronto Socorro do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia) da 

cidade de Mossoró/RN/Brasil, durante o primeiro trimestre de 2015, do dia 1º de 

janeiro ao dia 31 de março.  

O protocolo de pesquisa do presente estudo foi fundamentado em 

conformidade com as diretrizes propostas na Resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde, sobre as pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012), 

sendo aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), sendo aprovado de acordo com o parecer nº 1.160.540. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

3.2.1 População 

 

A população no município de Mossoró totaliza 288.162 habitantes, no qual 

cerca de 30.000 são idosos representando aproximadamente 11,4% da população 

do município (IBGE, 2013).  

 

3.2.2 Amostra  

 

Para o cálculo da amostra dos idosos, considerou-se o número médio de 

idosos da cidade de Mossoró, no ano de 2014, totalizando 12.249 idosos.   

Em virtude da dificuldade de coleta dos dados optou-se por uma amostra não 

probabilística por conveniência. 
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Considerando que o público alvo trata-se de idosos hospitalizados ou em 

atendimento ambulatorial, sujeito a desistências em função do quadro clínico de 

cada um, foram incluídos como grupo amostral 182 idosos, com idade acima de 60 

anos, de ambos os sexos, sendo excluídos os portadores de Doença de Parkinson, 

Mal de Alzheimer, portador de Acidente Vascular Encefálico (AVE) ou outra doença 

física ou mental que impedia a aplicação dos questionários e da avaliação 

antropométrica. 

 

  

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

 

3.3.1 – Avaliação funcional do idoso 

 

A avaliação funcional das AVD foi mensurada através de duas escalas: ABVD 

e AIVD.  O Index de Independência nas Atividades de Vida Diária desenvolvido por 

Sidney Katz é, ainda hoje, um dos instrumentos mais utilizados nos estudos 

gerontológicos nacionais e internacionais, embora tenha sido publicado pela primeira 

vez em 1963 (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007). 

Já a escala de Lawton tem sido empregada tanto em seu formato completo 

como em formato abreviado, sendo um instrumento dirigido à avaliação da 

funcionalidade do idoso em atividades cotidianas mais complexas, frente às 

atividades básicas (OLIVEIRA; MATTOS, 2012).  

Para a classificação do nível de dependência foi utilizada uma escala de 

incapacidade funcional hierárquica distinguindo em três categorias: independentes, 

dependentes nas AIVD, dependentes nas ABVD e AIVD, conforme proposto por 

Hoeyemans (1996), Barbosa et al. (2014), e Santos et al. (2014). 

 

3.3.1.1 - Índice de Katz 

 

Para analisar a funcionalidade do idoso, optou-se por avaliar as Atividades 

Básicas de Vida Diária (ABVD), através do índice de Katz (ANEXO 1).  

As ABVD medem a capacidade do indivíduo em desempenhar suas 

atividades cotidianas como banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, continência, 

transferência e alimentação (BARBOSA et al., 2014). 
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De acordo com os idealizadores do índice haveria uma regressão das 

habilidades do indivíduo à medida que ele envelhece, sendo isso um processo 

fisiológico, indo das funções mais complexas para as mais básicas, no qual estas 

seriam mantidas por mais tempo (DRUMOND; ALVES, 2013), além de mostrar a 

dinâmica da instalação da incapacidade no processo de envelhecimento, 

estabelecer prognósticos, avaliar as demandas assistenciais e determinar a 

efetividade de tratamentos (BRASIL, 2006) 

Foram considerados independentes nas ABVD os sujeitos com pontuação 

igual ou menor que 7 pontos e dependentes aqueles com escores acima de 8 

pontos, sendo os itens da escala composto de três valores: independência=0, 

dependência parcial=1, dependência total=2 (LINO et al., 2008). 

 

3.3.1.2 Escala de Lawton 

 

A Escala de Lawton (ANEXO 2) permite a avaliação do desempenho funcional 

da pessoa idosa em termos de atividades instrumentais de vida diária (AIVD) como 

usar o telefone, fazer compras, executar atividades domésticas, usar transporte, 

tomar seus medicamentos, controlar suas finanças, preparar refeições e andar fora 

de casa, que possibilita que a mesma mantenha uma vida independente (FREITAS; 

MIRANDA; NERY, 2002; WALLACE; SHELKEY, 2007).  

Para as AIVD foram considerados com dependência total os sujeitos com 

pontuação menor ou igual a 5, dependência parcial os sujeitos com pontuação entre 

6 e 20 pontos e independente quando os escores for igual ou superior a 21 pontos, 

considerando três estratos: sem ajuda= 3, com ajuda parcial=2, e não consegue=1. 

(DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007). A pontuação máxima é 27 pontos e serve 

para o acompanhamento da pessoa idosa, tendo como base a comparação evolutiva 

(BRASIL, 2006).  

De acordo com o grau de limitação apresentado para o desempenho das 

AIVD é possível determinar se a pessoa idosa é ou não capaz de manter uma vida 

Independente 

 

3.3.2 Perfil biosociodemográfico  
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Para avaliar o perfil biosociodemográfico foi aplicado um formulário elaborado 

pela própria autora para a avaliação dos idosos. Neste roteiro constaram avaliação 

antropométrica, uso de dispositivo de auxílio à marcha (DAM), à visão (DAV) e à 

audição (DAA), histórico de internações, históricos de quedas, além de informações 

sobre a presença de doenças crônicas não transmissíveis e o uso de medicamentos 

Para a avaliação antropométrica foram aferidas as medidas referentes a peso, 

estatura, perímetro da cintura (PC), perímetro do quadril (PQ) e perímetro da 

panturrilha (PP).  

O peso foi obtido por meio de balança digital e a estatura com uso de fita 

métrica, para posterior cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) através da fórmula 

IMC (kg/m²) = peso (kg)/m².  

O PC foi obtido por meio da avaliação ao redor da linha natural da cintura, na 

região mais estreita entre a última costela e a crista ilíaca, sendo realizado no 

momento da expiração do indivíduo. Para a medição do PQ foi circundado o quadril 

na região de maior perímetro entre a cintura e a coxa. Por último foi realizado a PP, 

em que a fita foi aplicada horizontalmente ao redor do perímetro máximo do músculo 

da panturrilha, com o indivíduo sentado com as pernas posicionadas em ângulo de 

90º. Para todas essas medições foi utilizado uma fita métrica de material maleável, 

inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização.  

Os valores do IMC foram categorizados por meio do estado nutricional, 

segundo a proposta da OMS, seguindo os pontos de corte: 

Os idosos classificados com baixo peso foram os que obtiveram o IMC até 22 

kg/m², eutrófico, os que tinham o IMC entre 23 e 27 kg/m², sobrepeso, entre 28 e 30 

kg/m² e obeso os com IMC acima de 30 kg/m² (OMS, 2000). 

As demais variáveis antropométricas tiveram seus padrões estabelecidos a 

partir do sexo para cada medidas antropométricas coletadas.  

O parâmetro utilizado na medição do perímetro da panturrilha foi de até 31 

cm, sendo classificado como desnutrição e acima ou igual a 32 como normais, com 

medidas dentro dos parâmetros recomendados. 

Já na medição da cintura, os parâmetros variam de acordo com o sexo, em 

que para as mulheres o padrão utilizado como recomendado foi de até 80 e para os 

homens foi de até 90 (OLIVEIRA et al, 2010). 

Os pontos de corte adotados para a medição do quadril foram de 88 e 102 

cm, para mulheres e homens, respectivamente. Com essas medidas, foi realizado o 
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cálculo da relação cintura/quadril cujos pontos de corte foram de acima de 0,95 para 

homens e 0,85 para mulheres (OMS, 2011; BRAY; GRAY, 1988). 

Além disso, associaram-se dois instrumentos específicos na avaliação do 

idoso, a escala de depressão geriátrica 15, que avalia os sinais de depressão 

(YESSAVÁGE, et al.,1983); e a escala de dor em que o idoso a quantifica de 0 a 10, 

sendo 0 para ausência de dor e 10 o máximo de dor. Todas as variáveis de saúde 

investigadas foram autorreferidas (ANEXO 1). 

No que se refere às informações sociodemográficas do idoso foram coletados 

dados referentes à idade, sexo, estado civil, tipo de moradia, local, número de 

pessoas por domicilio, presença ou não de cuidador, escolaridade, de bebidas 

alcóolicas e fumo, renda pessoal e cor, sendo elaborado pela pesquisadora. 

 

 

3.3.3 Interação Familiar 

 

Para avaliar a interação familiar foi aplicado o Adaptation (adaptação), 

Partnership (companherismo), Growth (desenvolvimento), Affection (afetividade) e 

Resolve (capacidade resolutiva) (APGAR), considerado um eficiente teste de 

avaliação rápida do funcionamento familiar no cuidado de pessoas dependentes.   

É uma medida unidimensional de satisfação com a dinâmica de 

funcionamento familiar, verificando a percepção das pessoas sobre suas famílias 

como um recurso ou como um fator estressor (VERA et al., 2014). 

O teste de avaliação do APGAR é realizado com a pessoa que se encontra 

em situação de dependência, no caso o idoso, deve ser mantido um local privativo e 

confidencial para evitar conflitos familiares (VERA et al., 2014). 

Os domínios do APGAR são: adaptação, que representa a satisfação do 

membro familiar com a assistência recebida quando recursos intra e extra-familiares 

se fazem necessários; o companheirismo, que compreende a satisfação com 

relação às decisões compartilhadas e à reciprocidade nas comunicações familiares, 

assim como nas resoluções dos eventuais problemas; o desenvolvimento refere-se à 

satisfação do membro familiar com a liberdade disponível no ambiente familiar, 

assim como nas mudanças de papéis e maturidade, inclusive emocional da família; 

a afetividade representando a satisfação do componente familiar com relação à 

afetividade e intimidade no contexto familiar; e capacidade resolutiva que indica a 
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satisfação do membro familiar com o tempo e dedicação compartilhada entre ele e 

familiares. Estes itens são avaliados por meio de cinco questões às quais são 

atribuídos valores que resultam num escore total (BRASIL, 2006). 

 Altos escores do APGAR demonstram maior capacidade de adaptação da 

família à nova situação e possíveis e prováveis mudança de papéis, enquanto um 

baixo índice pode representar um ambiente estressante, de baixa adaptabilidade à 

nova situação e pode requerer intervenções apropriadas e urgentes. 

Foram considerados com elevada disfunção familiar os sujeitos com 

pontuação entre 0 e 3, moderada disfunção familiar com escores entre 4 e 6 e com 

boa funcionalidade familiar quando a pontuação atingir entre 7 e 10 (SMILKSTEIN, 

1978). 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados coletados foram digitados em planilha eletrônica e transferidos para 

os software estatísticos SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences) e 

STATA (StataCorp. 2013. Stata Statistical Software: Release 13. College Station, 

TX: StataCorp LP) sendo  expressos em frequência simples e porcentagem. 

Associações das variáveis estudadas frente ao nível de dependência (AIVD, AIVD 

+ABVD) foram obtidas por uso de odds ratio (OR), intervalos de confiança de 95% 

(IC95%), e significância determinada através do teste do Qui-Quadrado (χ2) e exato 

de Fisher. Este último utilizado sempre que se verificar valores com frequência 

esperada inferior a 5.  

Um modelo de regressão logiśtica multinomial foi elaborado para se obter 

estimativas de OR e IC95% ajustados, adotando-se como variável de referência o 

grupo considerado independente. Permaneceram no modelo final, variáveis 

associadas ao desfecho com valores de p<0,05.  
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A saúde da pessoa idosa encontra-se muito relacionada à sua funcionalidade 

global, a qual compreende a capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si 

mesmo (MORAES, 2012). Nessa perspectiva, a dependência funcional ocasiona a 

dificuldade do idoso para realizar as atividades cotidianas individualmente, limitando 

sua autonomia (RONCON et al., 2015).   

O presente estudo buscou avaliar a funcionalidade do idoso e encontrou que 

apenas 19% da população de idosos pesquisados são independentes e a maioria de 

43% apresentou dependência tanto nas ABVD como nas AIVD (Tabela 1). 

No Brasil, segundo a PNS 2013, 6,8% das pessoas de 60 anos ou mais de 

idade apresentavam alguma limitação funcional para realizar as AVD e, quando se 

refere especificamente as AIVD, essa foi estimada em 17,3%, sendo a região 

nordeste a que apresentou a maior proporção deste indicador (22%) (BRASIL, 

2015). 

 
Tabela 1 - Frequência simples (Freq.) e percentual (%) para a funcionalidade do 
idoso quanto ao nível de dependência para as atividades básicas de vida diária 
(ABVD) e as atividades instrumentais de vida diária (AIVD), Mossoró, RN, 2016. 
 

 
ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades instrumentais de vida diária. 

 

Do mesmo modo, estudo realizado em sete países da América Latina e ilhas 

do Caribe com idosos de 75 anos ou mais encontraram maiores prevalências de 

incapacidade funcional para as atividades básicas no Chile (34,7%), México (30,2%), 

Argentina (32,1%) e Brasil (28,6%). Já no que se referem às AIVD, as ocorrências 

de incapacidade funcional foram no Brasil (33,8%), Chile (30,3%), Argentina (27,6%) 

e Cuba (26,7%). No entanto, para a amostra pesquisada neste estudo foram 
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encontrados valores superiores de dependência nas ABVD e AIVD, 

respectivamente, 43% e 38% (REYES-ORTIZ et al. 2006). 

Quando comparadas as regiões brasileiras, encontrou-se maior prevalência 

de incapacidade funcional entre mulheres idosas na região Norte (19,6%) e menor 

na região Sul (14,7%) (PARAHYBA; VERAS, 2008). Provavelmente estes achados 

se devem às disparidades regionais relacionadas à incapacidade funcional, 

desfecho dependente das características demográficas, socioeconômicas, 

comportamentais e de saúde da população. 

Pesquisas recentes encontraram em Montes Claros – MG que 25,9% dos 

idosos foram classificados como dependentes nas AIVD e 12,2% dependentes nas 

AIVD e ABVD. Estudo na cidade de Pelotas - RS obteve uma prevalência de 

incapacidade funcional de 28,3% para as ABVD e 26,8% para as AIVD, semelhante 

ao presente estudo em que 57% dos idosos eram independentes ou tinham 

dependência apenas para as AIVD (ANTONIUCCI, 2012; BARBOSA et al., 2014). 

Observou-se maior prevalência nas AIVD do que nas ABVD, pois 

hierarquicamente, as perdas ocorrem da primeira para a segunda, devido essa exigir 

maior integridade física e cognitiva. 

Corroborando, outro estudo com idosos acima de 80 anos, na avaliação das 

AVD, destacou que a dependência se apresenta maior nas atividades instrumentais, 

sendo a capacidade de fazer compras a que mais causa dependência, pois requer 

maior esforço físico e cognitivo (SILVA; MARIN; RODRIGUES, 2015). 

Já Kagawa e Corrente (2015) encontraram que os idosos sujeitos de sua 

pesquisa foram menos dependentes e apenas 8,4% apresentaram alguma 

dependência para as ABVD e 10,9% para as AIVD. Outra pesquisa encontrou 

resultados similares aos desse estudo, em que 5,7% dos idosos apresentaram 

incapacidade funcional para ABVD e 14% para AIVD (TAVARES et al., 2012). Esses 

dados foram considerados baixos quando comparados a outros municípios 

brasileiros. Isso pode se dever ao fato de existir vários instrumentos para avaliação 

da capacidade funcional, assim como o ponto de corte não ser padronizado dificulta 

as comparações com outros estudos. 

Santos et al. (2014) encontraram 42,4% de idosos de sua pesquisa 

categorizados como independentes, 41 % dependentes nas AIVD e 16,6% nas AIVD 

e ABVD. Rodrigues et al. (2013) em seu levantamento encontraram 65,4% como 
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independentes para as AIVD, 21,1% parcialmente dependente nas AIVD e 13,5% 

necessitam de auxílio em todas as AIVD.  

Estudos mostram que a dependência para o desenvolvimento das atividades 

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

entre os grupos com 90 ou mais anos (BRASIL, 2007).  

Essa realidade também se mostra em pesquisas com idosos hospitalizados, 

em que Pereira et al (2014) buscando identificar a funcionalidade global de idosos 

submetidos a internação, correlacionando o desempenho para as ABVD e AIVD 

encontrou que a maioria apresentava algum grau de dependência para ABVD 

(61,71%) e para AIVD (52,13%).  

Entre os 182 idosos avaliados nesta pesquisa, a maioria se constitui-o do 

sexo feminino (57,1%), resultado esse semelhante aos encontrados por Figueiredo 

et al. (2012), Moretto et al. (2012) e Neurmann et al. (2014), indicando uma 

predominância do sexo feminino de 72,3% ,67,3%  e 85,7% respectivamente 

(Tabela 2). 

Tabela 2 - Frequência simples (Freq.) e percentual (%) das variáveis 
sociodemográficas. Mossoró, RN, 2016. 
 

 

* ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades instrumentais de vida diária. 
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No que diz respeito à faixa etária cerca de 60% dos idosos do grupo 

pesquisado tinham idade entre 60 e 75 anos de idade. Esse resultado corrobora com 

o aumento da longevidade dos idosos brasileiros estimada pelo IBGE em 74 anos 

(BRASIL, 2010) e pelos estudos de Soares et al. (2012) que apontou idade média de 

69 anos entre os idosos pesquisados, Menezes et al. (2013), 72,4 anos e  Salmasso 

et al. (2014), 78,2 anos.  

 
Tabela 3 - Associação entre as variáveis independentes socioeconômicas e 
demográficas e o nível de dependência através do AIVD e ABVD, em Mossoró, RN, 
2016. 
 

 
* Significância estatística (p<0,05); ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades 
instrumentais de vida diária. 
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No referido estudo, no que concerne à escolaridade, mais de 80% da amostra 

só estudou até o ensino fundamental completo e destes, 30% referiram-se como 

analfabeto. Estudo realizado por Cruz et al. (2013) encontrou que 59,2% dos idosos 

estudaram por 4 anos e Kuznier et al. (2016) em sua pesquisa verificaram que 74% 

possuíam o ensino fundamental incompleto. 

Quando se associou a escolaridade à funcionalidade, foi encontrado que os 

analfabetos alcançaram maiores valores para dependência nas AIVD e ABVD, 

sendo 52,7% (TABELA 3).  

Pilger, Menon e Mathias (2013) observaram que quanto menor o grau de 

escolaridade, maior a prevalência de dependência moderada/grave, aumentando em 

1,2 vezes o risco para o nível primário e em 3,1 vezes entre os que não possuem 

nenhuma escolaridade e não sabe ler e escrever. 

É importante enfatizar que a baixa escolaridade encontrada nos estudos 

supracitados pode influenciar de forma negativa na QV e na funcionalidade da 

população de um modo geral e mais especificamente na vida de pessoas com mais 

idade no que se refere à apreensão de conceitos de promoção da saúde e QV, 

sendo apontado que indivíduos sem instrução tem sua dependência aumentada em 

10,2% (BRASIL, 2015; COUTINHO et al., 2015). 

Quanto à situação laboral, 87,6 % dos idosos declararam estar aposentados. 

Estudo aponta que idosos com 65 anos ou mais em sua grande maioria são 

aposentados e apenas 22,5%, cerca de 31 milhões, continuam trabalhando 

(COCKELL, 2014). 

A situação laboral demonstrou associação significativa e apontou que entre os 

dependentes apenas para AIVD e AIVD e ABVD simultaneamente os valores foram 

de 39,4% e 52,4% respectivamente (TABELA 3). 

É preciso atentar que não se sabe como se dá essa associação entre a 

aposentadoria e a funcionalidade, pois essa, geralmente, é alcançada por indivíduos 

que se encontram na fase idosa, ou seja, quando comumente se iniciam as perdas 

funcionais.  

A redução das atividades de trabalho em razão da aposentadoria e da 

ocorrência frequente de condições crônicas que acarretam diminuição das 

capacidades físicas nesse período da vida é uma possível razão para a prevalência 

de dependência encontrada entre os aposentados deste estudo (SUDRÉ et al., 

2012). 
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Assim como para a situação laboral, o fato de estar aposentado aumentou em 

15,3 vezes a chance de apresentar a dependência para as AIVD e em 10,3 para as 

AIVD e ABVD (TABELA 4). 

 No que se refere ao sexo, variável que também apresentou associação 

significativa com a funcionalidade, o percentil de 31,4% das mulheres apresentaram 

dependência nas AIVD e 40,2% tanto para as AIVD como para as ABVD, enquanto 

que os homens foram mais dependentes, sendo 46,8% nas AIVD e o mesmo valor 

encontrado também para ABVD e AIVD. Assim como foi apontado uma chance de 

dependência para o sexo masculino de 6,5 e 5 para as AIVD e AIVD e ABVD, 

respectivamente (TABELA 4). 

 

Tabela 4 – Relação das variáveis biosociodemográficos associados ao nível de 
dependência dos idosos, Mossoró, RN, 2016. 

 * Significância estatística (p<0,05); OR (IC95%): Odds ratio (intervalo de confiança de 95%); ABVD: 
Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades instrumentais de vida diária. 

 
Contrariamente aos achados da presente pesquisa, outros estudos, em sua 

maioria, encontraram a dependência apenas na AIVD positivamente associada à 

faixa etária ≥ 75 anos (OR = 8,38), ao sexo feminino (OR = 3,64) e com doença 

cardíaca (OR = 3,24). Outro estudo nacional que investigou a prevalência da 
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incapacidade funcional e seus fatores apontou que a prevalência foi maior no sexo 

feminino também (20,1%) e aumenta com a idade em ambos os sexos 

(NASCIMENTO et al., 2011; ROSSI-BARBOSA, 2014).  

Pesquisa realizada por Kagawa e Corrente (2015) encontrou associação 

significativa do sexo com as ABVD e AIVD, corroborando com este estudo, porém 

apontou os homens com mais dependência funcional nas AIVD. 

Diferentemente desta pesquisa, Drummond e Alves (2013) em seu estudo 

não encontrou associação significativa dos aspectos sociodemográficos e 

econômicos com a funcionalidade.  

No que tange à idade, os idosos que apresentaram maior independência se 

encontravam na faixa etária entre os 60 até os 75 anos, totalizando 73,4% do total 

dos idosos independentes. Quanto maior a idade maior o numero de idosos com 

dependência nas AIVD e ABVD. Corroborando com o presente estudo, Del Duca 

(2009) na análise ajustada, encontrou que a incapacidade para as atividades 

básicas e as instrumentais associou-se com o aumento da idade (p<0,001).  

Nesta pesquisa, a maior parte dos idosos independentes encontrava-se na 

faixa etária inicial da velhice (27,5%) quando a diminuição da CF pode ainda não ser 

acentuada (SUDRÉ et al, 2012). De acordo com a literatura, à medida que a idade 

avança a proporção de pessoas com independência diminui, pois o declínio 

funcional aumenta cerca de duas vezes a cada 10 anos vividos. Pelo caráter 

progressivo da redução da CF, é maior a probabilidade de idosos de 80 anos ou 

mais desenvolverem incapacidade em comparação com idosos mais jovens 

(GUERRA; FLÔ; PERRACINI, 2009). 

As doenças, incapacidades e limitações funcionais que ocorrem no processo 

de envelhecimento, decorrente da perda contínua da função dos órgãos e sistemas 

biológicos, pode levar o idoso à dependência de outras pessoas ou equipamentos 

específicos para a realização das atividades diárias. Ocorre perda funcional de 

órgãos e sistemas durante o envelhecimento, e a massa muscular diminui 30 a 40% 

em pessoas de 80 anos de idade em relação às de 30 anos. Esses e outros 

declínios relacionados ao envelhecimento são influenciados por fatores genéticos, 

alimentação, ambiente e hábitos pessoais (CASTRO; BARBOSA, 2015). 

Diferentemente dos achados da presente pesquisa, Assis et al. (2014) 

evidenciaram que a idade, escolaridade, renda e sexo mostraram associação de 

forma individual com a baixa capacidade funcionalidade. Já em outra pesquisa 
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realizada por Drummond (2012) não foi encontrada associação significativa dos 

elementos de saúde, como morbidades e aspectos sociodemográficos e econômicos 

com funcionalidade, exceto para histórico de quedas e visita aos amigos. 

No que concerne ao estado civil, a maioria dos idosos avaliados nesta 

pesquisa era casada, representando 43,4% da amostra, seguida por viúvos (33%). 

Corroborando o estudo, pesquisa realizada por Neman e Silva (2011) verificou que 

77,5% dos idosos eram casados e Neurmann et al. (2014) constataram que essa 

situação conjugal correspondia a 75% de sua amostra (TABELA 5). 

 
Tabela 5 - Frequência simples (Freq.) e percentual (%) das variáveis de 
relacionamento social e estilo de vida, Mossoró, RN, 2016. 

 
ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades instrumentais de vida diária. 
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Em relação aos comportamentos de risco para o adoecimento e declínio da 

QV, foram avaliados o uso do fumo e consumo de bebida alcoólica.  

Quanto ao tabagismo, 47,8% dos sujeitos desta pesquisa declararam ter 

descontinuado o hábito de fumar e apenas 9,3% ainda fazem uso do cigarro. No 

estudo de Neumann et al. (2014) somente 5,4% da amostra total relataram ser 

tabagista, e Cavalcanti et al. (2009) em seu estudo verificaram esse achado em 

apenas 4,3% dos idosos, dados que se assemelham com os achados desta 

pesquisa. Essa variável, quando associada à funcionalidade, mostrou que os idosos 

independentes em sua maioria não fumavam, e aqueles que se revelaram fumantes 

apresentavam maior dependência nas AIVD e ABVD (TABELA 6). 

 

Tabela 6 - Associação entre as variáveis independentes relacionamento social e 
estilo de vida com o nível de dependência através do AIVD e ABVD em Mossoró, 
RN, 2016. 
 

 
*Significância estatística (p<0,05); ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades 
instrumentais de vida diária. 
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Para o etilismo a maioria relatou nunca ter bebido, porém 41,8% revelam não 

beber mais atualmente, concordando com o estudo de Neumann et al. (2014) o qual 

encontrou que 48,2% nunca haviam feito uso de bebida alcoólica. Sendo os que se 

caracterizaram como independentes, em sua maioria, eram os que nunca haviam 

feito uso de bebida alcóolica (TABELA 6).  

No que concerne ao estado conjugal, a situação de divórcio apresenta a 

maior dependência para as AIVD e a viuvez para as AIVD + ABVD com 42,8%. 

Entre os idosos que reportaram estar casados ou morando junto com um parceiro 

constituíram a maior parcela entre os independentes.  

Corroborando com os achados da presente pesquisa, estudo realizado por 

Kagawa e Corrente (2015) encontrou associações das ABVD e AIVD com referência 

ao estado civil (casado/não casado) apenas para as AIVD e Roncon, Lima e Pereira 

(2015) encontraram em sua pesquisa, quanto ao estado civil, ser casado ou viver em 

união de fato apresentam melhor QV física, psicológica e social, ambiental e menor 

depressão comparativamente com os sujeitos viúvos, solteiros e divorciados. 

Conforme a literatura, a probabilidade de viúvos desenvolverem incapacidade 

é maior pelo fato desta situação estar agregada a questões psicológicas e 

financeiras relacionadas à perda do companheiro (DEL DUCA; SILVA; HALLAL, 

2009). 

Quanto à rede social dos idosos pesquisados encontrou-se que 87,4% 

citaram ter filhos, entre estes, 53,3% moram com eles e 25,8% com os netos. 

Apenas 4,4% moram com os pais e entre estes 66,7% apresentaram dependência 

para as AIVD, com associação significativa.  Quanto à situação de morar com irmãos 

se teve a minoria de 3,3%. 

Sendo importante destacar que a variável de morar com os pais, além de se 

caracterizar como uma situação de risco, pois são idosos cuidando de idosos, 

apresentou um OR bruto de 1,0 para a dependência nas AIVD (TABELA 7). 

Com efeito, a presença de uma empregada também teve associação 

significativa para a dependência, em que 93,8% dos que moravam com a 

empregada apresentaram dependência para as AIVD e AIVD e ABVD e um OR 

bruto 1,5 para a dependência nas AIVD e em 6 vezes para a AIVD e ABVD. No caso 

pode-se supor que a necessidade de ter uma empregada tenha surgido com o 

aumento da dependência do idoso no seio familiar.  
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Tabela 7 – Relação das variáveis relacionamento social e estilo de vida associados 
ao nível de dependência dos idosos, Mossoró, RN, 2016. 

 

* Significância estatística (p<0,05); OR (Odds ratio); IC 95% (intervalo de confiança de 95%); ABVD: 

Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades instrumentais de vida diária. 

Estudo apontou que os idosos que moravam sozinhos apresentavam 

dependência leve (RP= 1,2), diferentemente dos achados desta pesquisa (PILGER; 

MENON; MATHIAS, 2013). Estudo realizado por Cruz et al. (2013) encontrou que 

86,2% de idosos não moravam sozinhos e Yamashita et al. (2014) e Kuznier et al. 

(2016)  encontraram que o número médio de pessoas que compartilhavam o mesmo 

domicílio era de 3,9, variando de um a nove indivíduos. 

Cumpre frisar que os núcleos familiares se mostraram pequenos, o qual 

63,7% são de três pessoas por domicílio, se constituindo basicamente de filhos e 

esposos. Entre os principais cuidadores dos idosos em caso de doença ou 

necessidades, os mais citados foram a filha (36,3%) e a esposa (22,3%).  

Machado, Machado e Soares (2013) em sua pesquisa aponta no que diz 

respeito aos cuidadores principais, eles são, em sua maioria, filhos e cônjuges (76%) 
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do sexo feminino (96%), assim como Amendola et al. (2011) avaliando a rede de 

suporte social de idosos destacou a família como maior e principal provedora de 

cuidados em todas as dimensões avaliadas, principalmente os filhos de ambos os 

sexos (63,6%), dentre os quais sobressaem as filhas (46,8%), mas os idosos 

possuem redes sociais pequenas, concordando com os achados da pesquisa. 

 A rede social de um indivíduo pode ser definida como o grupo de pessoas 

com quem mantém algum contato ou vínculo social, podendo ser afetado pelo 

exercício do cuidado, que pode gerar a diminuição dos contatos sociais ou um 

fortalecimento das relações íntimas entre os familiares. Estudos apontam que 

quanto maior a vulnerabilidade social, menor o apoio em grupos sociais mais 

vulneráveis, com maior ocorrência de problemas emocionais e conflitos entre os 

membros da família, que, com o avançar dos anos, a variabilidade dessas redes 

diminui ainda mais, aumentando a importância das famílias (AMENDOLA et al., 

2011; INOUYE et al., 2010; MARQUES, 2013).  

Os idosos que tinham filhos apresentaram cinco vezes mais dependência 

tanto para a AIVD, quanto para a AIVD e ABVD, quando comparados àqueles que 

não tinham filhos.  

Isso pode estar relacionado ao fato de que os filhos dos idosos passam a 

cuidar deles, como as tarefas domésticas, pagamento de contas, entre outras, 

visando a uma maior proteção ao idoso. Porém isso também pode gerar um 

comodismo a esse idoso, contribuindo para a perda de suas habilidades funcionais, 

diferente daquele idoso que não tem filho e que provavelmente tem núcleos 

familiares menores e precisa se manter ativo e autônomo na realização de suas 

tarefas diárias. 

Estudos epidemiológicos indicam que indivíduos com baixos níveis de apoio 

social têm maiores taxas de mortalidade, por doenças infeciosas e especialmente 

por doença cardiovascular (UCHINO, 2006; FERREIRA, 2015; MORETTO et al, 

2012).  

Vale reforçar que entre os que referiram não haver alguém quem cuidaria em 

caso de doença, 100% deles foram classificados como independentes, e os que 

ficariam a mercê de entidades institucionais em sua maioria de 65,2% foram 

classificados como dependentes nas AIVD e ABVD. 

No tocante às medidas antropométricas, para a RCQ, que indica riscos de 

doenças cardiovasculares, a média entre os idosos que estavam na margem de 
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risco foi de 84,1% (TABELA 8). Medeiros et al (2014) corroborando com achados da 

presente pesquisa, encontraram que entre as mulheres a RCQ estava alterada 

(85,1%). 

Tabela 8 - Frequência simples (Freq.) e percentual (%) das variáveis de estado de 
saúde, Mossoró, RN, 2016. 

ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades instrumentais de vida diária; PP: Perímetro 
da panturrilha; RCQ: Relação cintura-quadril; IMC: Índice de massa corporal; DAM: Dispositivo de 
auxílio à marcha; DAV: Dispositivo de auxílio à visão; DAA: Dispositivo de auxílio à audição; EDG: 
Escala de depressão geriátrica.  
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Com dados menos alarmantes, estudo com idosos realizado por Pereira et al. 

(2015) exclusivamente com homens apontou que a média da RCQ foi de 0,95. 

No que concerne ao IMC, encontrou-se que o número de idosos com baixo 

peso e com obesidade apresentou um percentual de 21% e 28%, respectivamente, e 

a maioria destes estava classificada como eutrófica (37,9%). 

Salmasso et al. (2014) mostraram em sua pesquisa dados semelhantes, 

identificando baixo peso em 10% das idosas, eutrofia em 36%, sobrepeso em 28% e 

obesidade em 26%. 

Quando somado, nesta pesquisa, o número de idosos com sobrepeso e 

obesidade totalizou 34%, valor semelhante ao encontrado em outros estudos, como 

o realizado por Machado, Coelho e Coelho (2010) e Reis et al. (2015) que obtiveram 

em sua maioria idosos classificados com excesso de peso a partir do IMC. Assim 

como os achados de Bueno et al. (2008), que encontraram maior prevalência 

(52,4%) de sobrepeso; Nascimento et al. (2011), em que 45,5% dos sujeitos tinham 

excesso de peso e por Soares et al. (2012) com 66,4% de idosos apresentando 

sobrepeso. 

É importante também atentar-se para o número de idosos com baixo peso 

(28%), que compreende um fator preocupante tendo em vista que em pesquisa 

realizada por Queiroz et al. (2016) verificou-se que IMC abaixo de 25 kg/m2 esteve 

associado com elevada mortalidade, tanto entre homens e mulheres. 

Esse fato pode se dar em razão dos idosos pesquisados estarem 

hospitalizados, situação esta que pode estar associada à redução do IMC, sabendo 

que pacientes já desnutrem nos primeiros cinco dias de internação e que há 

progressão dessa condição com o passar do tempo (MARCADENTI et al., 2011). 

Idosos que apresentam baixa ingestão calórica e de proteínas tendem a 

apresentar risco de desnutrição, que pode não estar associada a uma perda 

significativa de peso, porém faz com que este idoso encontre-se em risco para 

desfechos adversos de saúde, como por exemplo, declínio de capacidades e 

aspecto cognitivo, dependência funcional, hospitalização e morte, além de exacerbar 

suas chances de desenvolver fragilidade (MACHADO; COELHO; COELHO, 2010). 

Esses dados mostram que ainda há importante variação na prevalência de 

sobrepeso e baixo peso na população idosa.  
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Quando realizada a associação da dependência com a RCQ, apontou-se 

maior dependência para as AIVD e ABVD entre os que tiveram acima de 0,8 entre 

as mulheres e acima de 0,9 entre os homens (TABELA 9). 

 

Tabela 9 - Associação entre as variáveis independentes de estado de saúde com o 
nível de dependência através do AIVD e ABVD pelo teste do Qui-quadrado, 
Mossoró, RN, 2016. 
 

 
* Significância estatística (p<0,05); ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades 
instrumentais de vida diária; f: feminino; m: masculino; PP: Perímetro da panturrilha; RCQ: Relação 
cintura-quadril; IMC: Índice de massa corporal; DAM: Dispositivo de auxílio à marcha; DAV: 
Dispositivo de auxílio à visão; DAA: Dispositivo de auxílio à audição; EDG: Escala de depressão 
geriátrica.  
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Estudo realizado por Medeiros et al. (2014) encontrou que a  associação com 

as variáveis de IMC, RCQ e CC (homens e mulheres), com diferença 

estatisticamente significativa entre a RCQ homens e mulheres e CC, diferentemente 

dos achados da presente pesquisa.  

 No que tange ao IMC, a maioria dos idosos foram categorizados como 

eutróficos com 38,5%, apresentando maior dependência para a AIVD e ABVD os 

com sobrepeso, com 52,2% seguido pelo de baixo peso. 

É preciso ressaltar que 32% dos idosos se encontraram na faixa etária entre 

sobrepeso/obeso e que estudos sugerem que a obesidade acaba interferindo direta 

e indiretamente no quesito de capacidade funcional, bem como o baixo peso, 

através da redução da ingestão alimentar e consequente perda de massa magra, 

também tem sido associada a esta variável (MENEZES, 2013).  

Estudo observacional com idosos encontrou que o excesso de peso foi 

associado positiva e significantemente com sexo feminino, história de diabetes, 

história de hipertensão, história de dislipidemia, número de doenças autorrelatadas, 

polifarmácia (uso de 5 ou mais medicamentos), e negativamente ao tabagismo. 

Nossos resultados evidenciam considerável prevalência de excesso de peso entre 

os idosos estudados (NASCIMENTO, 2011).  

No que tange ao PP com valor igual ou inferior a 31 centímetros foi 

identificado em uma parcela significativa da amostra (39,6%) (TABELA 9).  

Essa medida tende a diminuir com o avançar da idade, tanto em homens 

como em mulheres, e a literatura aponta que essa redução pode indicar o risco de 

queda, decréscimo de massa muscular e desnutrição (REBELATTO; CASTRO; 

CHAN, 2007; PORTERO-McLELLAN et al., 2010; SOARES et al., 2012). 

Contrariamente aos achados supracitados, Salmasso et al. (2014) 

encontraram a PP abaixo do recomendado em apenas sete dos seus participantes e 

Menezes et al. (2013) trouxeram que o PP dos idosos encontrados foram em média 

de 34,5 cm nas mulheres e 34,8 cm nos homens, em que apenas 10% dos idosos 

do sexo feminino apresentaram valores menores que 30,7 cm. 

No que tange as medidas antropométricas no presente estudo, encontramos 

que os maiores níveis de dependência estavam entre os idosos com a panturrilha 

menor que 31 centímetros, no qual, a associação para a dependência na AIVD foi de 

39,4%, a maior, e para a dependência para a AIVD e ABVD foi de 50,7%, como 

também o maior número de idosos independentes no que se refere a medição da 
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panturrilha estava entre os que possuíam a mesma com um perímetro maior trinta e 

um centímetros. 

De acordo com a OMS, o PP é o indicador antropométrico mais sensível em 

idosos para indicar alterações de massa magra que ocorre com o envelhecimento; 

isso pode explicar a associação maior com as AIVD, tendo em vista que esta 

dimensão da CF envolve atividades que exigem mais da função muscular 

comparada as ABVD (SANTOS et al., 2014).  

No que concerne aos resultados da associação entre as medidas 

antropométricas, o PP de até 31 centímetros aumentou a chance para a 

dependência nas AIVD em 2,7 e 3,8 para a dependência nas AIVD e ABVD 

(TABELA 10).  

 

Tabela 10 – Relação entre as variáveis de estado de saúde com o nível de 
dependência dos idosos, Mossoró, RN, 2016. 

 

 

* Significância estatística (p<0,05); OR (Odds ratio); IC95% (intervalo de confiança de 95%); ABVD: 
Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades instrumentais de vida diária; PP: Perímetro de 
panturrilha; DAM: Dispositivo de auxílio à marcha; DAA: Dispositivo de auxílio à audição; EDG: Escala 
de depressão geriátrica. 
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Assim como na presente pesquisa, recente estudo encontrou que para o sexo 

feminino o único indicador de estado nutricional que teve associação com a CF, 

independentemente das variáveis de ajuste, foi o PP, observou-se que indivíduos do 

sexo feminino classificados como inferior (≤ P25), apresentaram probabilidade quase 

seis vezes maior de ser dependente na realização das AIVDs (SANTOS et al., 

2014).  

Outro aspecto que é importante ser ressaltado se refere às medições 

antropométricas direcionadas ao idoso que precisam ter seus parâmetros 

padronizados, não se podendo aceitar a utilização de valores de ponto corte 

diferentes para cada estudo ou que seja os mesmos valores utilizados para adultos, 

tendo em vista que existe distinção entre os diferentes ciclos da vida.  

Em relação aos dispositivos de auxílio, no presente estudo, o uso de nenhum 

DAM foi de 69,2%, configurando um bom indicador geral sobre a funcionalidade 

desses idosos, lhes permitindo maior autonomia e independência. Dentre aqueles 

que têm necessidade desse auxílio, o principal dispositivo utilizado por 18,1% do 

público pesquisado foi a bengala. 

Essa variável no referido estudo encontrou associação significativa com p 

menor que 0,001, sendo de 31,3% do total pesquisado, mas entre estes, 80,4% 

apresentavam dependência para as AIVD e ABVD. Assim como, na regressão 

encontrou-se que o uso de DAM aumenta em 46,4 o risco de dependência tanto 

para as AIVD quanto para as ABVD. 

De modo similar, os idosos que utilizavam DAA, que também apresentou 

associação significativa com p igual a 0,004, que neste público, 58,1% é dependente 

nas AIVD e 41,9% é tanto nas AIVD quanto nas ABVD, ou seja, todos apresentavam 

algum tipo de dependência. 

Estudo realizado por Cruz et al. (2013) encontrou um percentil de apenas 

8,7% de idosos necessitando desse uso, semelhante a pesquisa de  Chianca et al. 

(2013) e Kuznier et al.(2016) que encontrou que 7,4% utilizavam a DAM. Isso pode 

ser explicado pelos componentes primários da fragilidade – presença de sarcopenia, 

fadiga e baixo nível de atividade física e pela condição de hospitalização que é 

apontada como associação a condição de fragilidade no último ano (PERGORARI; 

TAVARES, 2014).  
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No que se refere aos aparelhos auditivos, esta pesquisa apontou que 17% da 

população necessitam de seu uso. Pesquisa realizada por Chianca et al. (2013) 

trouxe que 11,1% da amostra faziam uso. 

E entre os que utilizavam DAV 77,1% faziam seu uso e 43,4 %, a maioria, 

apresentou dependência para a AIVD e ABVD. Cerca de 90% das pessoas idosas 

necessitam do uso de lentes corretivas para enxergar adequadamente (BRASIL, 

2007). É comum a diminuição da acuidade visual com o passar dos anos, porém é 

de fácil correção e acesso, por isso muitos idosos relataram fazer uso de DAV 

(76,9%). 

 Pesquisa realizada por Chianca et al. (2013) que avaliou a acuidade visual 

dos idosos encontrou que 78,7% dos mesmos possuíam déficit visual moderado e 

55,6% utilizavam óculos; Kuznier et al. (2016) encontrou que 94,4% dos idosos 

faziam uso de DAV, indo de encontro aos achados desta pesquisa. Importante 

ressaltar que a baixa da acuidade visual é fator de risco para quedas em idosos.  

No tocante ao número de remédios utilizados pelos idosos pesquisados 

apenas 24 (12,9%) utilizam cinco ou mais medicamentos, configurando a 

polifarmácia e encontrou-se associação significativa (p= 0,002) e que os idosos com 

dependência nas AIVD e ABVD representam 59,3% da amostra, revelando que a 

polifarmácia aumenta em 3,1 a chance de dependência nas AIVD e 6,2 para as 

AIVD e ABVD. 

Assim como, Cruz et al. (2013) demonstraram associação significativa e 

crescente com o número de medicamentos e a progressão da condição de 

fragilidade e entre essa e o uso de serviços de saúde. 

De modo contrário pesquisa com idosos identificou que número de 

medicamentos de uso contínuo foi de 4,77 ± 1,89, e metade das idosas (n = 22) 

enquadrava-se em polifarmácia (≥ 5 medicamentos) (SALMASSO et al., 2014). 

 Estudo realizado por Neves et al. (2013) mostraram que o uso de polifarmácia 

associou-se à escolaridade, à saúde autorreferida, à doença crônica autorreferida e 

ao número de consultas médicas ao ano. 

Na EDG, um dos aspectos que impressionou no presente estudo foi o 

quantitativo de idosos com esses sintomas de depressão, incluindo a forma severa, 

o que constituiu 30,8% da amostra e apresentou associação significativa com a 

dependência (p=0,003). Os idosos com sintomas de depressão tinham dependência 

para AIVD (35,7%) e para AIVD e ABVD (54,8%).  
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Já para os idosos com depressão severa e teve um aumento considerável 

para a dependência da funcionalidade para as AIVD e ABVD que atingiu 76,9% 

desse público. O fato de o idoso apresentar a depressão leve aumenta em 2,3 vezes 

a chance de ter dependência nas AIVD e aumenta para 3,9 de ter dependência nas 

AIVD e ABVD. 

Assim como o encontrado na presente pesquisa, estudo verificando a 

prevalência de sintomas depressivos e sua associação com aspectos 

biopsicossociais e a CF verificou que os sintomas depressivos estavam associados 

significativamente com dependência para a AIVD (HOFFMANN et al., 2010).  

A presença de depressão entre as pessoas idosas tem impacto negativo em 

sua vida, tendendo a apresentar maior comprometimento físico, social e funcional 

afetando sua QV (BRASIL, 2007).  

Estudo realizado por Cruz et al. (2013) identificou um percentual muito 

próximo de idosos com indícios de depressão classificada entre moderada e severa, 

correspondendo a 32,8% da amostra. Este resultado foi obtido a partir do mesmo 

instrumento utilizado na presente pesquisa.  

Vendruscolo (2012) em seu estudo apontou que a depressão foi prevalente 

no sexo masculino com 38,2% e entre idosos mais velhos (44,6%) e entre aqueles 

que não possuem companheiro com 37,1%. Quando se trata de idosos 

institucionalizados, Ribas et al. (2012) trazem que o percentil de idosos com 5 ou 

mais sintomas depressivos chegam a 70%, como Carreira et al. (2011) que 

encontraram 61,6% entre os idosos institucionalizados com sintomas depressivos. 

No Brasil, a prevalência de depressão entre as pessoas idosas varia de 4,7% 

a 36,8%, apontando as mulheres doentes ou institucionalizadas com as prevalências 

maiores, sendo as mulheres em uma proporção de 2:1 em relação aos homens 

(NUNES et al., 2016) 

 A proporção de idosos com indicativo de depressão encontrada no presente 

estudo mostra semelhança com o que ocorre com idosos em geral. Os 

acontecimentos negativos, problemas sociais, presença de doenças físicas e 

incapacidades comuns a esse grupo etário, por sua vez, aumentam as chances de 

desenvolvimento de depressão (SILVA; MARIN; RODRIGUES, 2015).  

Pesquisa realizada por Mata et al. (2011) com idosos buscando comparar a 

depressão com a QV encontrou associação positiva com cinco dimensões e o com 

valor global da QV. A depressão tem a projeção de ser a segunda maior causa de 
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incapacidade em todo o mundo em 2020. Diferentemente, Vendruscolo (2012) em 

seu estudo sobre a depressão não encontrou nenhuma variável com significância 

estatística.  

Com referência ao acontecimento de quedas nos últimos dois anos, 32,4% 

sofreram algum tipo de queda, entre estes, 24,1% tiveram fraturas, 28,8% foram 

hospitalizados. Entre estes, apenas 13,8% se caracterizou como independente 

quando associado à funcionalidade, sendo em sua maioria de 48,3% com 

dependência para as AIVD e ABVD. 

Reforçando os achados da presente pesquisa, Drummond e Alves (2013) em 

seu estudo encontraram associação significativa da funcionalidade com o histórico 

de quedas e visita aos amigos.  

 As quedas representam um sério problema para as pessoas idosas e estão 

associadas a elevados índices de morbimortalidade, redução da capacidade 

funcional e institucionalização precoce. Cerca de 30% das pessoas idosas caem a 

cada ano. Essa taxa aumenta para 40% entre os idosos com mais de 80 anos e 50% 

entre os que residem em instituições de longa permanência para idosos (ILPI) 

(BRASIL, 2013).  

Semelhante aos nossos achados, estudo realizado por Cruz et al. (2013) 

encontrou que 28% sofreram quedas no último ano. Pesquisa realizada por Chianca 

et al. (2013) encontrou que 59,3% dos idosos sofreram quedas. Ribas (2012) em 

sua pesquisa com idosos institucionalizados traz um valor de 51,7%. 

O ambiente residencial pode aumentar o risco de quedas e deve ser incluído 

na programação de avaliação da pessoa idosa. Presença de escadas, ausência de 

diferenciação de degraus e corrimãos, iluminação inadequada, tapetes soltos, 

obstáculos como fios elétricos, pisos mal conservados etc no local de circulação, são 

alguns dos riscos comuns observados.  

No entanto, faz-se a ressalva de que a etiologia da queda é multifatorial, 

resultando da interação entre fatores intrínsecos e extrínsecos, e esses estão 

relacionados ao ambiente. Mais de 70% das quedas ocorrem em casa e o risco se 

torna maior se o idoso vive só (MESQUITA et al., 2009).  

Entre os idosos que caem, cerca de 2,5% requerem hospitalização e desses 

apenas metade sobreviverá após um ano. E quando se tem fraturas, as de corpos 

vertebrais e de quadril são as complicações mais graves; a mortalidade das pessoas 

com fratura de quadril é de 10 a 20% em seis meses (BRASIL, 2013).  
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A hospitalização para o idoso causa comprometimento físico pela restrição 

dos movimentos, mas também gera comprometimento psicológico pelas 

características inerentes aos serviços hospitalares, que impõem a restrição do idoso 

ao leito, distanciamento de seu lar e interrupção de suas atividades rotineiras 

(COUTINHO et al. 2015). 

Neste estudo, o número de idosos que foram hospitalizados nos últimos dois 

anos foi de 40,7%, enquanto o estudo realizado por Cruz et al. (2013) encontrou que 

19,5% se internaram no último ano. Em 2009, os idosos foram responsáveis por 

21% das hospitalizações no Brasil (BRASIL, 2007). Dados da PNAD mostram que a 

partir dos 60 anos, os coeficientes de internação começam a aumentar de 9,9% para 

18,2% dos idosos com 80 anos e mais (BRASIL, 2010; CASTRO, 2006). 

Em uma determinada pesquisa com uma amostra constituída por 418 idosos 

obteve como prevalência de hospitalizações no último ano de 24,4% (PAGOTO; 

SILVEIRA; VELASCOS, 2013).  

De acordo com a PNS 2013, as proporções de internação em hospitais por 24 

horas ou mais foram superiores à média nacional para as mulheres (7,1%) e as 

pessoas de 60 anos ou mais de idade (10,2%) (BRASIL, 2015).  

Quanto à dor, apesar da maioria (54,9%) apresentar este sintoma de forma 

leve, todos o apresentaram em algum grau, sendo 15,9% o número de idoso com 

quadro de dor intensa. Pesquisa realizada por Salmasso et al. (2014) com 44 

mulheres em atendimento ambulatorial encontrou que 26% apresentavam dor 

crônica.  

Entre os idosos que apresentaram entre moderada e intensa, tiveram os 

maiores percentuais na categoria de dependência para a AIVD e ABVD. 

Pesquisa realizada com o intuito de analisar a relação da capacidade 

funcional com as condições sociodemográficas e de saúde evidenciou que os idosos 

que possuem problemas de saúde apresentam comprometimento das atividades 

básicas de vida diária e que os idosos com presença de sequelas apresentam 

comprometimento das atividades instrumentais de vida diária (REIS; REIS; 

TORRES, 2015).  

Na presente pesquisa, entre as principais doenças autorreferidas pelos 

idosos, a que mais se destacou entre as citadas foi a HAS atingindo 62,4% do total 

da amostra pesquisada, seguida pela insuficiência renal crônica (IRC) com 41,0% 

(Tabela 11).  
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Tabela 11 - Frequência simples (Freq.) e percentual (%) das doenças crônicas 
autorreferidas, Mossoró, RN, 2016. 
 

 
*ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades instrumentais de vida diária; DPOC: 
Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
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Outra doença que atingiu um percentual considerável foi o DM que acometeu 

34,8%, e ainda a osteoporose com 19,7% do público portador (Tabela 8). Cabe 

destacar que a frequência elevada de idosos com IRC pode ser devido à escolha do 

local de coleta ter incluído dois centros de diálise. 

Kuznier et al. (2016), em sua pesquisa, encontrou que 60,2% de idosos 

possuíam algum tipo de doença crônica não transmissível (DCNT). Em 2010, o IBGE 

investigou a prevalência de DCNT e constatou que à medida que a pessoa 

envelhece, maiores são as chances de contrair uma doença crônica (BRASIL, 2010).  

Em pesquisa realizada pelo IBGE, somente 22,6% das pessoas de 60 anos 

ou mais de idade declararam não possuir doenças. Para aqueles de 75 anos ou 

mais de idade, esta proporção cai para 19,7%. Quase metade (48,9%) dos idosos 

sofria de mais de uma doença crônica e, no subgrupo de 75 anos ou mais de idade, 

a proporção atingia mais da metade (54%) (BRASIL, 2010). 

No que se referem às morbidades, DM e HAS constituem a primeira causa de 

hospitalizações no SUS, sendo as doenças do aparelho circulatório a primeira causa 

de óbito, responsável por quase 30% das mortes (BRASIL, 2010). A HAS é 

responsável por pelo menos 40% das mortes por AVE e por 25% das mortes por 

doença arterial coronariana (DAC). Em combinação com o DM, representa 62,1% do 

diagnostico primário de pessoas submetidas à diálise, sobretudo, na faixa etária dos 

65 anos e mais. Entre as pessoas idosas, a HAS é uma doença altamente 

prevalente, acometendo cerca de 50% a 70% das pessoas nessa faixa etária 

(BRASIL, 2013; SILVA et al., 2013). 

Com dados mais alarmantes, Coutinho et al. (2015) em seu estudo no Rio 

Grande do Norte, identificaram que a HAS foi a doença mais frequente entre os 

idosos pesquisados (97,8%) e mais da metade destes relatou apresentar outras 

DCNT. 

Neumann et al. (2014) encontraram para a HAS prevalência de 49,1%, para 

osteoporose, 35,7%; e DM, 23,2%. Salmasso et al. (2014) encontraram que as 

principais doenças associadas foram cardiovascular (88%), dislipidemia (50%), 

ligadas ao tubo digestivo (38%), depressão e ansiedade (30%) e DM (28%).  

Em pesquisa realizada com idosos nonagenários, as principais foram: HAS 

67,9%, artrose 50%, oftalmopatia 42,9% e cardiopatia 32,1%, enquanto os 

octogenários que referiram ser portadores de HAS 47,4%, 36,8% DM, 31,6% 
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cardiopatia, 26,3% artrose. As doenças mais referidas pelos longevos de ambos os 

grupos foram HAS, seguida de artrose e cardiopatias (MIRANDOLA, 2014).  

Estudos apontam que os fatores mais fortemente associados com as 

incapacidades funcionais estão relacionados com a presença de algumas doenças e 

que ao longo do tempo pode desencadear perda de autonomia e dependência 

funcional, maior depressão e estresse familiar (ORSATTI et al., 2011; BALZI et al., 

2010; RONCON et al., 2015).  

O aumento da morbimortalidade e das morbidades nos idosos pode, num 

futuro breve, aumentar o número de dependentes nessa faixa etária. As DCNT 

podem afetar a funcionalidade das pessoas idosas (BRASIL, 2010).  

Para a associação entre as doenças crônicas e a dependência funcional em 

idosos ressaltamos a DM e a HAS pela grande incidência nesse público. No que se 

refere a DM foi percentualmente maior entre os que tinham a doença na 

dependência para AIVD e ABVD contabilizando 47,5% da amostra (TABELA 12). 

 
Tabela 12 - Associação entre as variáveis independentes das doenças crônicas 
autorreferidas com o nível de dependência através do AIVD e ABVD em Mossoró, 
RN, 2016. 
 
 

 
* Significância estatística (p<0,05); ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades 
instrumentais de vida diária; DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
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E quando avaliamos os idosos que referiram possuir HAS também 

apresentaram em sua maioria a dependência para as AIVD e ABVD totalizando 

45,0%. 

A HAS é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, 

sendo ainda um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renal crônica.  É responsável por 

pelo menos 40% das mortes por AVE e por 25% das mortes por doença arterial 

coronariana. Em combinação com o diabetes, representa 62,1% do diagnostico 

primário de pessoas submetidas à diálise (BRASIL, 2013).  

Estudo realizado por Armendaris e Monteiro (2012) aponta que em relação às 

doenças mais referidas e que interferem no cuidado das AIVD, destacam-se a 

hipertensão arterial com taxas de 71,4%, artrite/artrose em 60% e problemas 

circulatórios com 55,6%. 

Entre as DCNT que apresentaram associação significativa, destaca-se a IRC 

e a incontinência urinária. Os idosos com insuficiência renal foram 53,5% dos 

dependentes nas AIVD e quando comparados nas AIVD e ABVD o número foi de 

43,7%, sendo apenas de 2,8% o total de idosos independentes e que tinham o 

quadro de insuficiência renal, apresentando a OR bruto de 19,0 para as AIVD e 10,3 

para as AIVD e ABVD (TABELA 13). 

 

Tabela 13 – Relação entre as variáveis de doenças crônicas autorreferidas com o 
nível de dependência dos idosos, Mossoró, RN, 2016. 

 

* Significância estatística (p<0,05); OR (Odds ratio); IC 95% (intervalo de confiança de 95%); IRC; 
Insuficiência renal crônica. 
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Já para a incontinência urinária ou fecal, quando associado à dependência 

para as AIVD foi de apenas 18,9%, porém quando comparado com a AIVD e ABVD 

o percentil atingiu 75,5% do total de idosos com incontinência a OR bruto para a 

dependência na AIVD e ABVD aumenta em 10, 7. 

As alterações apresentadas na estrutura e na função muscular de idosos com 

IRC podem se manifestar pela atrofia, fraqueza muscular proximal, 

predominantemente nos membros inferiores, dificuldade na marcha, câimbras, 

astenia e diminuição da capacidade aeróbia, justificando a piora da CF entre esses 

idosos (LIMA NETO; LIMA, 2014). 

Estudo realizado por Lima Neto e Lima (2014) com idosos em hemodiálise 

observou alteração na qualidade de vida de pacientes no pré-transplante renal, 

sendo que o maior comprometimento foi identificado nos domínios estado geral de 

saúde, aspectos emocionais e nas limitações por aspectos físicos.  

No que tange a incontinência urinária, estudo realizado por Barbosa et al. 

(2014) encontrou escores baixos em dois domínios específicos que concordam com 

os dados encontrados neste estudo, mostrando limitações nos aspectos físicos e 

estado geral de saúde. 

Corroborando com os achados da presente pesquisa, Barbosa et al. (2014) 

encontrou em sua pesquisa apontou a maior frequência de dependência em ABVD 

para a incontinência urinária.  

Tal fato é preocupante podendo ser constrangedor e levar ao isolamento 

social, a alterações na autoestima e autoimagem, influenciando nas atividades 

instrumentais de vida diária. Estudo realizado por Araújo et al. (2010), foram 

encontradas queixas de perdas urinárias em 41,8% dos pacientes idosos 

pesquisados, sendo que desses 26,3% eram mulheres. Os fatores relacionados ao 

desenvolvimento do problema encontrados nesse estudo e que mostraram 

relevância foram à progressão da idade, sexo feminino, uso concomitante de 

medicamentos, principalmente os diuréticos, anti-hipertensivos e anticoagulantes.   

Resultados semelhantes foram encontrados por Pedrazzi, Rodrigues e 

Schiaveto (2007), que mostraram uma relação direta na perda da capacidade do 

idoso para executar cuidados básicos, principalmente quando esse indivíduo tinha 

sequelas provenientes de um AVE ou era portador de incontinência urinária.  

Diversos autores reforçam a necessidade de se aprofundar os estudos sobre 

a temática, uma vez que, a incontinência urinária no idoso pode ser considerada 
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uma síndrome geriátrica (ARAÚJO et al., 2010; BELINAZZI, 2010; SILVA; SANTOS, 

2015).  

Diferente dos achados dessa pesquisa, estudo avaliando a associação entre 

a presença de doença crônica e o grau de dependência do idoso em executar as 

ABVD e AIVD, verificou que não houve associação significativa entre a presença de 

uma ou mais doença crônica e o grau de dependência do idoso (CORDEIRO et al., 

2015). 

Como resultado do APGAR família, que avalia a interação familiar, encontrou-

se que mais da metade (67,6%) consideraram sua família funcional, ou seja, o grupo 

familiar responde aos conflitos e às situações críticas visando à estabilidade 

emocional e buscando soluções por meio de recursos próprios e de forma adequada 

(Tabela 6) (SANTOS et al., 2012). Isso reflete na recuperação da incapacidade dos 

idosos e reforça que os laços sociais, familiares ou não, são protetores desta 

situação no indivíduo idoso (ZUNZUNEGUI et al., 2005).   

 
 

Tabela 14 - Frequência simples (Freq.) e percentual (%) da interação familiar 
através do APGAR família pelo idoso, Mossoró, RN, 2016. 
 

 
 

Corroborando com os achados da presente pesquisa, Paiva et al. (2011) em 

estudo com idosos que residiam ou não com seus familiares, revelaram que 83,7% 

se mostravam funcionalmente satisfeitos, no entanto os que residiam sozinhos 

apresentaram menor percentual. Assim como Santos, Pavarini e Barham (2011) que 

em sua análise da funcionalidade familiar observou que 86% referiram como sua 

família sendo funcional, 13% com moderada disfunção familiar e 1% elevada 

disfunção familiar.  
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Outro estudo brasileiro também utilizando o APGAR da família de idosos 

portadores de alterações cognitivas encontrou que 62% das mulheres e 95% dos 

homens classificaram a funcionalidade familiar como boa, somente entre as 

mulheres encontrou elevada disfunção familiar com 17% (SANTOS; PAVARINI; 

BARHAM, 2011). 

De modo contrário, Torres, Reis e Fernandes (2009) analisaram a 

funcionalidade da família de idosos e verificaram que 73,5% relataram 

comprometimento da dinâmica familiar. Em outra pesquisa com idosos octogenários 

domiciliados encontrou também índices elevados de disfuncionalidade, em que 80% 

referiram elevada disfuncionalidade e 20% moderada disfuncionalidade familiar 

(GONÇALVES et al., 2012).  

Ao associar o APGAR com a dependência funcional do idoso, foi encontrado 

que os idosos independentes e dependentes para AIVD foram aqueles que em sua 

maioria referiram sua família como funcional, com 21,5% e 43,0% respectivamente.  

Entre os idosos com dependência para AIVD e ABVD o percentil de famílias 

disfuncionais e parcialmente funcionais representou mais da metade dos idosos, 

alcançando valores próximos. 

 
Tabela 15 - Associação entre o nível de dependência funcional através do AIVD e 
ABVD com a dependência familiar em Mossoró, RN, 2016. 
 

 
* Significância estatística (p<0,05); ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades 
instrumentais de vida diária. 
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Sabe-se que existe uma associação significativa entre o idoso e sua família, 

porém o que não é possível distinguir é se essa associação acontece pelo fato do 

idoso independente ou parcialmente dependente não necessitar da ajuda da família 

e por isso a considera funcional ou se é o fato da organização familiar permitir que 

esse idoso se mantenha autônomo pelo maior tempo possível. 

A maioria dos estudos transversais que encontra associação entre 

relacionamento familiar e CF questiona se tais relações seriam causas ou 

consequências da CF. É possível afirmar que o suporte social protege da perda 

funcional, mostrando a importância das relações sociais e afetivas, especialmente as 

de amizade para o envelhecimento ativo (D’ORSI; XAVIER; RAMOS et al., 2011). 

Andrade e Martins (2011) em sua pesquisa com a finalidade de avaliar a QV, 

variáveis sócio-demográficas e o contexto familiar, encontraram que a QV é mais 

elevada nos idosos de menor idade e com melhor funcionalidade familiar. 

 

Tabela 16 – Relação entre as variáveis de interação familiar e o nível de 
dependência dos idosos, Mossoró, RN, 2016. 

 

* Significância estatística (p<0,05); OR (Odds ratio); IC 95% (intervalo de confiança de 95%); ABVD: 
Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades instrumentais de vida diária;. 

 

No APGAR é notório que a piora da funcionalidade familiar representa maior 

chance de dependência para as AIVD e para a AIVD e ABVD. Nas famílias 
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parcialmente funcionais, a chance de ter dependência nas AIVD é de 0,6 enquanto 

que nas disfuncionais é duas vezes maior (TABELA 16). 

 Para a dependência nas AIVD e ABVD quando se trata de uma família 

parcialmente funcional o risco para dependência é de 2,11 e as famílias 

disfuncionais tem um aumento para seus de quase quatro vezes de apresentarem 

essa dependência. 

A contribuição da família é fundamental ao longo da vida, contudo para este 

grupo etário é tão importante que se defende que nenhuma instituição possa 

substituir a família na prestação de apoio ao idoso. Na verdade, o modo particular 

como cada família reage aos acontecimentos diários e estimula o seu 

desenvolvimento exprime a funcionalidade da mesma. Não existem modos de 

funcionamento familiares corretos ou errados; existem sim formas de funcionalidade 

distintas que resultam da conjugação de três aspectos: crenças e valores, padrões 

de interação e competências da família (SILVA et al., 2013).  

Esse fato reforça que os idosos mais dependentes, ou seja, aqueles que 

necessitam de maiores cuidados são os que classificam suas famílias como 

disfuncionais. Isso pode acontecer pela assistência que essa família precisa ofertar 

a esse idoso, representado uma sobrecarga para seus integrantes, que trabalham, 

estudam e realizam outras tarefas. 

Por isso é premente a necessidade de orientação, estímulo e ajuda para os 

familiares que possuem um idoso em seu seio familiar, sendo essa uma das funções 

dos profissionais trabalhar a educação em saúde, para promover o maior cuidado ao 

idoso e menor estresse psicossocial à família. Isso deve ser realizado integralmente 

entre os profissionais e em todos os níveis de atenção à saúde, principalmente a 

básica, devido seu papel na saúde da família.  

Estudo desenvolvido com idosos que relataram disfuncionalidade familiar 

encontrou que na dinâmica familiar os aspectos mais frágeis foram o diálogo e o 

tempo que a família compartilha, com satisfação moderada para todos os domínios 

(VERA et al., 2015).  

Como forma de verificar as variáveis que exerceram influencia mútua foi 

realizada a análise da regressão logística multinomial entre a dependência funcional 

e as variáveis dependentes com OR significativo com o intuito de encontrar valores 

ajustados (TABELA 17). 
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Tabela 17. Resultados finais da análise multivariada dos fatores associados ao 
nível de dependência, Mossoró, RN, 2016. 

 

 
*Significância estatística (p<0,05); ABVD: Atividades básicas de vida diária; AIVD: Atividades 
instrumentais de vida diária; OR (IC95%): Odds ratio (intervalo de confiança de 95%) ajustados das 
variáveis que permaneceram no modelo pelo método de regressão logística multinomial. Para esta 
análise, a referência foi a categoria independente. 

 

De uma forma ajustada de influência concomitantes das variáveis, as que 

permaneceram no modelo da presente pesquisa foram o sexo, IRA e a incontinência 

urinária e/ou fecal, que levou em consideração essas interações, sendo as variáveis 

de maior importância para o estudo. 

Sendo encontrado que o sexo masculino aumenta em quase quatro vezes a a 

chance para dependência na AIVD e ABVD, enquanto que a insuficiência renal se 

mostrou significativa para a dependência na AIVD, aumentando essa chance em 

quase treze vezes e a incontinência urinária se mostrou mais importante para a 

dependência na AIVD e ABVD aumentando a chance em quase dez vezes. 
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V CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

O perfil dos idosos era em sua maioria formado por mulheres; a maior parcela 

estudou até o ensino fundamental completo e tinha entre 60 e 75 anos de idade. A 

maior parte era casada, com filhos e não fazia uso de bebida alcoólica e de cigarro. 

Quantos as variáveis antropométricas a maior parte estava categorizada pelo 

IMC como eutrófica, e a HAS e a DM foram as principais morbidades citadas. 

Em relação à CF, apenas 19 % dos idosos avaliados foram categorizados 

como independentes, sendo 38% dependentes apenas nas AIVD e 43,0% 

dependente na AIVD e na ABVD. 

Na variável interação familiar a maioria referiu ter uma família funcional, que 

se articula significativamente numa perspectiva de manter o idoso que convive 

nesse ambiente o máximo autônomo possível, que totalizou 67,6% da famílias, 

19,6% foram parcialmente funcionais e 12,8% disfuncionais. 

Quanto à associação das variáveis, percebeu-se que o fato de estar 

aposentado pode aumentar em 10 vezes a chance de dependência para as AIVD e 

ABVD, como o fato de morar com os próprios pais e com empregada aumenta essa 

chance para 6 vezes. 

Para as medidas antropométricas a única variável que se associou com a 

dependência foi o PP que aumenta em 4 vezes o risco para a dependência nas 

AIVD e ABVD. Assim como fazer uso de DAM aumenta em 46 vezes a chance de 

dependência tanto para as AIVD quanto para as ABVD.  

A dependência também foi associada ao uso de polifarmácia que aumenta em 

6 vezes essa chance e a presença de sintomas de depressão que aumenta em 4. 

No que tange às patologias, as únicas que apresentaram associação para a 

dependência foi a IRC, que aumenta em 19 vezes o risco de apresentar 

dependência nas AIVD e a incontinência urinária, que aumenta em 10 vezes a 

dependência para as ABVD e AIVD. 

 Dessa forma, respondendo ao objetivo principal, conclui-se que a 

dependência funcional do idoso pode ser influenciada positiva ou negativamente 

pela interação familiar e pelo seu contexto social.  
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No que tange as limitações do estudo aponta-se o fato de ser do tipo 

transversal, visto que mostra o processo de dependência apenas em local e época 

determinadas e ao fato de a amostra ter sido de conveniência, o que poderia 

dificultar a generalização dos dados a indivíduos de outras instituições, assim como 

a não divisão pelo sexo.  

Além disso, os dados permitiram fazer associações, mas sem inferências 

causais. Entretanto, considerando que estudos deste tipo contribuem na avaliação 

das necessidades em saúde de populações e os resultados desta investigação 

podem contribuir para o planejamento e implementação de ações voltadas às 

necessidades atuais dessa parcela da população.  

Acredita-se que a maior contribuição deste estudo foi a possibilidade de 

identificar os fatores associados à CF em uma realidade onde este tipo de estudo 

ainda foi pouco explorada, como a influência que as doenças crônicas exercem 

sobre a CF. Torna-se indispensável identificar quais os fatores de riscos que 

poderiam ser prevenidos e as modificações nos hábitos de vida que dependem de 

vários fatores individuais e também relacionados a várias questões de cunho social, 

econômico e ambiental, que são de responsabilidade principalmente dos órgãos 

governamentais.  

E considerando que o MS fornece os instrumentos necessários para avaliar a 

saúde da pessoa idosa, cabe a nós, profissionais de saúde, intervir nessa realidade 

com vistas a melhorar a capacidade do idoso e preservar suas habilidades para que 

possam desenvolver suas atividades diárias com plena independência e autonomia 

por maior tempo possível. 

O município, através da gestão e autoridades competentes, deve ofertar 

capacitações para os profissionais que atuam diretamente com a população idosa, 

estimulando a execução de atividades nos espaços de saúde voltados para a 

resolução dos problemas e reconhecimento das principais estratégias a serem 

implementadas para melhor atender o crescente processo de envelhecimento 

populacional na cidade. 

Deste modo, a atenção à saúde da pessoa longeva é ainda um desafio a ser 

superado pelos profissionais em todas as esferas de atendimento, pois esta 

população é repleta de peculiaridades e apresenta necessidades diferenciadas dos 

demais idosos, que muitas vezes, passam despercebidas pelos profissionais de 

saúde.   
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Por fim, considera-se o conteúdo pesquisado de grande relevância a ser 

refletido por estudiosos da área da saúde, na perspectiva de que trabalhos 

sucessivos venham a discutir temáticas envolvendo o envelhecimento, contribuindo 

para a elaboração de políticas públicas mais direcionadas a este público.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Roteiro de entrevista sobre o perfil biosociodemografico dos idosos. 
 

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL E A INTERAÇÃO FAMILIAR NO CUIDADO DO 
IDOSO. 

 
Roteiro da Entrevista 
 
Esta entrevista objetiva proporcionar a coleta de dados para um estudo que pretende 
avaliar a dependência funcional e a interação familiar no cuidado do idoso. Atenção: 
suas respostas e sua identificação serão mantidas em sigilo. 
Desde já, muito obrigada pela colaboração! 

Observação: Se houver alguma questão que você não queira responder, por favor, 
fique a vontade. 

I - INFORMAÇÕES BIOSOCIODEMOGRÁFICAS* 

 

Data: ___/___/____.               
Hospital/Ambulatório*:_________________________________ 
 

1 Sexo: * 

 1 Feminino 

 2 Masculino 

 

2 Escolaridade * 

 1 Analfabeto 

 2 Ensino Fundamental Incompleto 

 3 Ensino Fundamental Completo 

 4 Ensino Médio Incompleto 

 5 Ensino Médio Completo 

 6 Magistério/Técnico 

 7 Superior 

 

3 Faixa Etária: * 

 1 60 -64 

 2 65-69 

 3 70-74 

 4 75-79 

 5 80-84 

 6 85 e mais 
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4 Situação Laboral * 

 1 Desempregado (a) 

 2 Doméstico (a) 

 3 Reformado (a) 

 4 Empregado (a) 

 5 Estudante 

 6 Outro. 

 

5 Renda Pessoal (em salários mínimos) * 

 1 <1 

 2 1-3 

 3 4-5 

 4 >5 

 

6 Qual o seu estado conjugal? * 

 1 Casado/Morando junto 

 2 Viúva 

 3 Divorciada/ Separada 

 4 Solteira 

 

7 Cor ou raca: * 

 1 Branca 

 2 Preto-negra 

 3 Mulato/cabocla/parda 

 4 Indígena 

 5 Amarela/Oriental 

 

8 Fumo: * 

 1 Sim 

 2 Não 

 3 Ex-Fumante 

 

9 Uso de Bebida Alcoolica * 

 1 Nunca bebeu 

 2 Diário 
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 3 Semanal 

 4 Mensal 

 5 Não bebe 

 

10 Peso * 

 

 

 

11. Altura * 

 

 

 

11 Circunferência da Cintura * 

 

 

 

12 Perímetro da Panturrilha * 

 

 

 

13 Circuferência do Quadril * 

 

 

 

14 Índice de Massa Corporal 

 1 <22 kg/m 

 2 22-27 kg/m 

 3 >27 kg/m 

 

15 Dispositivo de Auxílio à marcha * 

 1 Nenhum 

 2 Andador 

 3 Cadeira de Rodas 

 Bengala 

 

16 Dispositivo de auxílio à Visão * 

 1 Sim  2 Não 

 

17 Dispositivo de auxílio à audição * 
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 1 Sim  2 Não 

 

18 Esteve internado nos últimos 2 anos? * 

 1 Sim  2 Não 

 

19 O Sr. Teve alguma queda nos últimos 2 anos? * 

 1 Sim  2 Não 

 

21Se Sim, Quantas vezes? 

 1 x      2 x ou mais 

 

22 O Senhor teve que ser hospitalizado devido à queda? 

 1 Sim  2 Não 

 

23 Onde foi à queda? 

 1 Própria altura 

 2 Cama 

 3 Cadeira 

 4 Banho 

 5 Tapete 

 6 Escada 

 

24 Como foi a queda? 

 1 Tropeçou 

 2 Escorregou 

 3 Perdeu o equilíbrio 

 4 Tontura 

 5 Não Sabe 

 

25 O Senhor sofreu alguma fratura? 

 1 Sim   2 Não 

 

26 Doenças Pré - existentes? * 

 1 HAS 

 2 Diabetes Melitus 

 3 Acidente Vascular Cerebral 

 4 Câncer 
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 5 DPOC/ Asma/ Bronquite 

 6 Reumatismo 

 7 Problemas de coluna 

 8 Doença cardíaca 

 9 Ansiedade/ Transtorno do pânico/ Depressão 

 10 Doença Vascular Periférica/ Varizes 

 11 Incontinência Urinária ou fecal 

 12 Insônia 

 13 Osteoporose 

 14 Tontura/ Labirintite/ Vertigem 

 

27 Utiliza quantos medicamentos diariamente? * 

 1. 1 a 2 

 2. 2 a 3 

 3. 3 a 4 

 5. 5 ou mais 

 

28 O Senhor (a) teve filhos? * 

 1 Sim  2 Não 

 

29 Quanto Filhos? * 

 

 

 

30 Quantas pessoas moram com o Senhor (a)? * 

 

 

 

31 Quem são as pessoas que moram com o Senhor(a)? * 

 1 Esposo/Companheiro 

 2 Pais 

 3 Filhos 

 4 Netos (as) 

 5 Irmãos/ Irmãs 

 6 Amigos 

 7 Empregada 

 8 Outros parentes 
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32 Quem é a pessoa que mais cuida ou cuidaria caso o senhor (a) ficasse 

doente ou incapacitado e precisasse de ajuda? * 

 1 Nenhuma 

 2 Esposo/ Esposa 

 3 Filho 

 4 Filha 

 5 Parentes 

 6 Amigos/ Vizinhos 

 7 Entidades Assistenciais 

 8 Ninguem 

 

33 Que tipo de ajuda ou assistência sua família oferece? * 

 1 Dinheiro 

 2 Moradia 

 3 Companhia/ Cuidado Pessoal 

 4 Outro tipo de cuidado/ Assistência 

 

34 Que tipo de ajuda ou assistência o sr (a) oferece para sua família? * 

 1 Dinheiro 

 2 Moradia 

 3 Companhia/ Cuidado Pessoal 

 4 Cuidar de criança 

 5 Outro tipo de cuidado/ assistência 
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ANEXO 2 - ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA  

 

Formulário de Avaliação das Atividades Básicas da Vida Diária (BRASIL, 2006a). 

 

35 ABVD "Banhar-se" * 

 Não recebe assistência (Entra e sai do banheiro sozinho) 

 Recebe asistência no banho somente para uma parte do corpo (Costas e 

pernas) 

 Recebe assistência no banho para mais de uma parte no corpo 

 

36 ABVD "Vestir-se" * 

Considera-se o ato de pegar as roupas no armário e se vestir com as roupas 

íntimas, externas e calçar sapatos 

 Pega as roupas e se veste se qualquer assistência 

 Pega as roupas sozinho mas tem alguma dificuldade como calçar os sapatos 

 Tem dificuldade de pegar as roupas ou permanece parcialmente ou totalmente 

despido 

 

37 ABVD "Ir ao Banheiro" * 

Compreende o fato de ir ao banheiro para as excreções, higienizar-se e vestir as 

próprias roupas. 

 Vai ao banheiro, higieniza-se e veste-se após as eliminações sem assistência 

 Recebe asistência para ir ao banheiro, para higienizar-se ou para se vestir após 

as eliminações ou faz uso de comadres e papagaios 

 Não vai ao banheiro para evacuar ou urinar 

 

38 ABVD "Transferência" * 

É realizada pelo movimento desempenhado pelo idoso para sair da cama e ir para a 

cadeira ou vice-versa. 

 1 Deita-se ou levanta da cama para a cadeira sem qualquer auxílio 

 2 Deita-se ou levanta da cama com algum auxílio (bengala ou andador) 

 3 Não sai da cama 

 

39 ABVD "Continência" * 

 1 Tem controle sobre suas funções de urinar e evacuar 

 2 Tem perdas urinárias ou fecais 

 3 Supervisão para controlar a urina e as fezes, utiliza fraldas, cateterismo ou é 

incontinente 
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 40 ABVD "Alimentar-se" * 

Relaciona-se ao ato de dirigir a comida do prato a boca. 

 1 Não recebe assistência 

 2 Recebe asistência para cortar a carne ou passar a manteiga no pão 

 3 Recebe assistência para se alimentar 
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Anexo 3 - ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA  

Escala de Lawton (BRASIL, 2006a). 

 

 

AIVD  
Dependente: > igual a 5  
Dep parcial : entre 6 e 20 
pontos 
Independente: acima de 20 
Você consegue..... 

Independência Algum 
auxílio 

Inábil 

Preparar suas próprias 
refeições? 

3 2 1 

Realizar suas tarefas 
domésticas e trabalhos 
manuais? 

2  1 1 

Lavar suas roupas? 2 2 1 

Tomar medicamentos 
prescritos sozinhos? 

2 2 1 

Chegar a locais nos quais 
é necessário caminhar 
para cobrir a distância? 

2 2 1 

Ir a padaria? 2 2 1 

Manusear seu dinheiro? 2 2 1 

Usar o telefone? 2 2 1 
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ANEXO 4 - ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA – GDS15 
 
(YESSAVAGE et al, 1983) 
 

1 Está satisfeito (a) com sua vida?  Sim  Não  

2  Diminuiu a maior parte das suas atividades?  Sim  Não  

3  Sente que a vida está vazia?  Sim  Não  

4  Aborrece-se com frequência?  Sim  Não  

5  Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo?  Sim  Não  

6  Teme que algo ruim possa lhe acontecer?  Sim  Não  

7  Sente-se feliz a maior parte do tempo?  Sim  Não  

8  Sente-se frequentemente desamparado (a)?  Sim  Não  

9  Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?  Sim  Não  

10  Acha que tem mais problemas de memória do que a maioria?  Sim  Não  

11  Acha que é maravilhoso estar vivo agora?  Sim  Não  

12  Vale a pena viver como vive agora?  Sim  Não  

13  Sente-se cheio (a) de energia?  Sim  Não  

14  Acha que sua situação tem solução?  Sim  Não  

15  Acha que tem muita gente em situação melhor?  Sim  Não  

 

Tabela para apresentação dos resultados do GDS: 

 

DATA  RESPOSTA 
SIM  

RESPOSTA 
NÃO  

PONTUAÇÃO 
TOTAL  

CLASSIFICAÇÃO 
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ANEXO 5 - APGAR FAMILIAR (SMILKSTEIN, 1978) 
 
 
 

 
 

A 

Estou satisfeito(a)  com a ajuda  que recebo da 
minha 
família, sempre que alguma coisa me preocupa. 

Quase Sempre 
 
Algumas Vezes 

 
Quase Nunca 

2 
 

1 
 

0 

 
 

B 

Estou satisfeito(a)  pela  forma como  a  minha  
família 
discute  assuntos  de  interesse  comum  e  
compartilha comigo a solução do problema. 

Quase Sempre 
 
Algumas Vezes 

 
Quase Nunca 

2 
 

1 
 

0 

 
 

C 

Acho que a minha família concorda com o meu 
desejo 
de encetar novas actividades  ou  de modificar  o  
meu estilo de vida. 

Quase Sempre 
 
Algumas Vezes 

 
Quase Nunca 

2 
 

1 
 

0 

 
 

D 

Estou satisfeito  com o  modo  como a minha  
família 
manifesta a sua afeição e reage aos meus 
sentimentos, tais como irritação, pesar e amor. 

Quase Sempre 
 
Algumas Vezes 

 
Quase Nunca 

2 
 

1 
 

0 

 
 

E 

Estou satisfeito com o tempo que passo com a 
minha 
família. 

Quase Sempre 
 
Algumas Vezes 

 
Quase Nunca 

2 
 

1 
 

0 

Pontuação de 7 a10 – Família altamente funcional 
Pontuação de 4 a 6 – Família com moderada disfunção 
Pontuação de 0 a 3 – Família com disfunção acentuada 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


