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frutos, serão viçosos e florescentes”. (Salmos
92: 12–14)

RESUMO

O envelhecimento humano possui comportamento dinâmico, estando relacionado a
fatores ambientais, à qualidade de vida, a hábitos e costumes, a características
genéticas, à hereditariedade e ao surgimento de agravos à saúde, fatores estes
adquiridos ou inatos ao sujeito. Independente da motivação o envelhecimento
exerce importante papel em nossas atividades pela influência nas funções
cognitivas, psicológicas e sociais. De maneira geral, a população idosa tem buscado
um planejamento para alcançar uma maior independência. Pensando nisso, esta
pesquisa parte do problema em saber quais indicadores devem compor um
instrumento de avaliação sociofuncional para se identificar os fatores de interferência
no grau de comprometimento cognitivo e motor nas Atividades de Vida Diária (AVDs)
dos idosos. Geralmente, idosos saudáveis não apresentam alterações significativas
nas funções motoras essenciais para a realização das AVDs e para manutenção da
independência funcional. As AVDs são divididas em três tipos, que envolvem tarefas
cotidianas em que se observam as Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs), as
Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) e, ainda, as Atividades Avançadas
de Vida Diária (AAVDs), que não são alvos desta pesquisa. Tem-se como objetivo
investigar indicadores sociofuncionais, que devem compor um instrumento avaliativo,
a fim de mensurar o comprometimento motor e funcional nas AVDs e no cotidiano de
idosos, independente da presença de doenças de base. O presente trabalho traz
uma pesquisa aplicada e faz uma abordagem qualitativa e quantitativa do problema
exposto. Em relação ao objetivo possui caráter exploratório, utilizando como
procedimento técnico um levantamento bibliográfico que relacionou os aspectos
fisiológicos do envelhecimento, assim como as teorias e fatores que influenciam no
envelhecimento humano com a autonomia do idoso. Como busca a resolução de um
problema como procedimentos técnicos considera-se uma pesquisa-ação. Para
tanto observou-se os principais instrumentos avaliativos utilizados para diagnóstico
do comprometimento motor dos idosos, por meio de pesquisa em sites e em
literatura específica. A partir da observação destes se elaborou e deixa como
produto da pesquisa, um recurso avaliativo que visa graduar o estado cognitivo
funcional de idosos em suas AVDs, denominado Habilidade, uma junção dos
vocábulos "hábil" e "idade". Conclui-se que o produto desta pesquisa representa
uma escala multiprofissional, ágil, de fácil interpretação, podendo ser referenciado
para triagem de pacientes, diagnóstico funcional, acompanhamento e evolução do
quadro clínico dos idosos. A Escala Habilidade foi submetida a uma equipe
multidisciplinar, em que 91% dos entrevistados a consideram adequada para
Avaliação Funcional do Idoso e que os possíveis resultados são coerentes ao seu
objetivo. Acredita-se na contribuição à sociedade, deixando um recurso avaliativo
competente em contemplar as necessidades funcionais do idoso, pois, com um
único instrumento, poderão ser avaliadas tanto as ABVDs quanto as AIVDs com
diagnóstico assertivo sobre possíveis comprometimentos cognitivos e funcionais do
idoso.
Palavras-chave: Envelhecimento. Atividades de Vida Diária. Avaliação cognitiva

funcional. Independência funcional.

ABSTRACT
Human aging has a dynamic behavior, being related to environmental factors, quality
of life, habits and customs, genetic characteristics, heredity and the appearance of
health problems, factors acquired or innate to the subject. Regardless of motivation,
aging plays an important role in our activities by influencing cognitive, psychological
and social functions. In general, the elderly population has sought planning to
achieve greater independence. With this in mind, this research is based on the
problem of knowing which indicators should compose a socio-functional assessment
instrument to identify the interference factors in the degree of cognitive and motor
impairment in the Daily Life Activities (ADLs) of the elderly. Generally, healthy elderly
do not present significant alterations in the motor functions essential for the
accomplishment of the ADLs and for maintenance of the functional independence.
The ADLs are divided into three types, which involve daily tasks in which Basic
Activities of Daily Life (ABVDs), Instrumental Activities of Daily Living (AIVDs), and
Advanced Daily Life Activities (AAVDs) are observed. are not targets of this research.
The objective of this study is to investigate socio-functional indicators, which should
comprise an evaluation instrument, in order to measure the motor and functional
impairment in the ADLs and daily life of the elderly, regardless of the presence of
underlying diseases. The present work brings an applied research and makes a
qualitative and quantitative approach of the exposed problem. In relation to the
objective, it has an exploratory character, using as a technical procedure a
bibliographical survey that related the physiological aspects of aging, as well as the
theories and factors that influence in the human aging with the autonomy of the
elderly. As it seeks to solve a problem as technical procedures, it is considered an
action research. In order to do so, we observed the main evaluation instruments used
to diagnose the motor impairment of the elderly, through site search and specific
literature. From the observation of these, an evaluative resource that aims to grade
the functional cognitive status of the elderly in their ADLs, called Ability, a
combination of the words "skill" and "age" has been elaborated and left as a research
product. It is concluded that the product of this research represents a
multiprofessional scale, agile, easy to interpret, and can be referenced for patient
screening, functional diagnosis, follow-up and clinical evolution of the elderly. The
Skill Scale was submitted to a multidisciplinary team, in which 91% of the
interviewees considered it adequate for Functional Evaluation of the Elderly and that
the possible results are coherent to their objective. We believe in contributing to
society, leaving an evaluative resource competent to contemplate the functional
needs of the elderly, since with a single instrument, both ABVDs and AIDs with an
assertive diagnosis of possible cognitive and functional impairments of the elderly
can be evaluated.
Keywords: Aging. Daily Life Activities. Functional cognitive evaluation. Functional
independence.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O envelhecimento humano tem tomado espaços significativos desde o final do
século XX e fomentado a implementação de núcleos de pesquisa na busca de se
desvendar meios de se envelhecer melhor e com maior Qualidade de Vida (QV), que
o torna objetivo multidisciplinar e interdisciplinar entre ciências.
O envelhecimento exerce importante papel em nossas atividades devido à
influência nas funções cognitivas, psicológicas, sociais e espirituais. De maneira
geral, a população tem buscado um planejamento a fim de alcançar uma
estabilidade financeira, social e familiar, assim como tem sido relevante a busca por
uma maior independência. Neste mesmo nível tem-se buscado atender às
necessidades físicas para um envelhecimento saudável, o que se contrapõe à
natureza humana. Isso porque as consequências do envelhecer trazem também
consequências motoras que, apesar de se apresentar em níveis desiguais nos
indivíduos, alcançará a todos.
O envelhecer é um fenômeno natural e fisiológico e, pela inexistência de
marcadores biofisiológicos eficazes e confiáveis, não conseguimos definir de forma
assertiva sua idade biológica. Porém, esse processo pode ser retardado por meio de
práticas saudáveis, físicas, alimentares e sociais, ou acelerado em função do
surgimento de doenças que debilitam a saúde. Assim, pode gerar também quadros
de dependência física, social, afetiva e financeira, sendo que esses fatores podem
ou não se apresentar conjuntamente.
Dessas formas de dependência, a física possui caráter significativo, pois limita
o idoso, gerando muitas vezes impedimento para uma estabilidade nos outros
fatores. O comprometimento motor e funcional exerce influência negativa para
realização e manutenção de atividades do dia a dia como se alimentar, deambular
sem auxilio, realização de higiene pessoal, mover-se na comunidade, tarefas estas
que compõem o que se denomina Atividades de Vida Diária (AVDs), sendo
necessário criar medidas reabilitativas e principalmente preventivas no sentido de se
retardar o seu surgimento e implantação.
As funções cognitivas e funcionais sofrem influência na velhice, podendo ser
fator preponderante no tratamento de disfunções relacionadas à idade. A cognição é
vista como função cortical que pode ser dividida em subfunções distintas, tais como
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atenção, orientação, memória, organização visomotora, raciocínio, função executiva,
planejamento e solução de problemas.
De maneira geral, idosos saudáveis não apresentam alterações significativas
nas funções motoras, essenciais para a realização das atividades diárias e para
manutenção da independência. Funcionalmente, tarefas e habilidades motoras que
se incluem na organização visomotora correspondem ao que chamamos de
Atividades de Vida Diária. São tarefas cotidianas tais como a preparação de
alimentos, manutenção da higiene pessoal, uso de utensílios domésticos,
locomoção, capacidade de usar o telefone, entre outras. Essas tarefas devem ter
boa orientação no espaço físico, dentro e fora de casa, e estão envolvidas com a
estimativa de tempo, capacidade de alternar entre duas tarefas, ordenar ações,
controlar impulsos e ações inadequadas.
A independência do idoso está diretamente ligada à manutenção das AVDs.
Para tanto, é importante uma observação rotineira em ambientes clínicos e
domiciliares, feitos por profissionais de saúde ou por um familiar/ amigo, sobre o
grau de comprometimento motor e funcional. Existe uma grande diversidade de
escalas de avaliação funcional, tais como a Escala de Barthel, a Escala de Katz, a
HAQ, a MIF dentre outras (PAIXÃO; REICHENHEIM, 2005), que diferem quanto aos
seus objetivos e abrangência. Assim se observa a necessidade de utilização de
duas ou mais escalas para se conseguir um parecer mais amplo e completo sobre o
grau de independência do idoso, o que motivou a criação desta Escala Habilidade.
Dessa maneira, o presente trabalho tem por objetivo investigar indicadores
sociofuncionais, que devem compor um instrumento avaliativo, a fim de mensurar o
comprometimento motor e funcional nas Atividades de Vida Diária (AVDs) e no
cotidiano de idosos, independente da presença de doenças de base.
Trata-se de uma pesquisa aplicada, por meio de uma abordagem qualitativa e
quantitativa sobre o tema. Em relação ao objetivo, possui caráter exploratório,
utilizando como procedimentos técnicos o levantamento bibliográfico e a pesquisaação. A partir disso, os aspectos fisiológicos do envelhecimento foram relacionados,
assim como as teorias e fatores que influenciam no envelhecimento humano com a
autonomia do idoso, sendo esta autonomia mensurada por meio de um instrumento
de avaliação sociofuncional para diagnóstico do grau de Comprometimento Motor
em AVDs dos idosos. Para isso, foi realizado um exame dos principais instrumentos
avaliativos utilizados atualmente para diagnóstico do Comprometimento Motor dos
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idosos, por meio de uma pesquisa em sites e em literatura específica, observando
que alguns desses instrumentos não possuem uma adaptação para os padrões de
hábitos de vida diária em nosso país e que também não passaram por uma
validação em território nacional.
Estudos feitos por órgãos governamentais sobre o envelhecimento da nossa
população demonstram que a faixa etária de cidadãos com idade igual ou superior a
60 anos apresenta um crescimento acelerado em nosso país (IBGE, 2017). Assim,
tem-se a expectativa que, em 2025, estejamos com um contingente de idosos na
ordem de, aproximadamente, 32 milhões de pessoas, o que levará o Brasil a ocupar
o sexto lugar no mundo em população idosa.
Desde a década de 1990, os Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), já apontavam para um envelhecimento populacional.
Tal fato está relacionado à redução dos índices de natalidade e mortalidade, como
também às melhorias de condições sanitárias e dos avanços tecnológicos da
medicina, levando assim a um aumento significativo no número de idosos,
consequentemente aumentando a média de idade da população.
Os fatores determinantes deste significativo fenômeno são cada vez mais
estudados e conhecidos, porém são as suas consequências no indivíduo e na
sociedade que merecem ainda maior atenção daqueles que dedicam suas
atividades profissionais em prol da promoção da saúde do idoso.
O conhecimento que temos neste início de século XXI sobre o processo de
envelhecimento

permite-nos

compreendê-lo

na

sua

complexidade

e,

consequentemente, na necessidade de intervenção profissional, das mais diversas
funções, sociais, educativas, legais e de saúde, pois em nenhum outro período da
história do homem tivemos tanta chance de alcançarmos a terceira idade, e
vivermos acima dos 60 anos em países em desenvolvimento ou 65 em países
desenvolvidos.
Dessa forma, justifica-se a elaboração e implementação de instrumentos que
possam oferecer um marcador sociofuncional, relacionado a perdas funcionais
pertinentes ao processo de envelhecimento para ser utilizado nas mais variadas
necessidades, uma vez que essas perdas estão relacionadas às AVDs, interferindo
na autonomia do idoso. Isso mostra a importância e o incentivo na formulação de
políticas públicas que objetivem a qualidade de vida e o envelhecimento saudável
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dessas pessoas, sendo essas atividades uma visão de estimular e aumentar a
participação e a integração social dos idosos.
É complexo se pensar em qualidade de vida, pois seu conceito está
relacionado à autoestima, ao bem-estar pessoal e abrange uma série de aspectos
biopsicossociais. Porém, para se atingir o objetivo de melhorá-la, é importante a
variabilidade de cada participação profissional, tanto quanto à forma quanto ao
conteúdo. Assim, há necessidade de ações interdisciplinares, o que pressupõe uma
convergência, complementaridade e transferência de conceitos teóricos e de
metodologias desenvolvidas numa ciência para outra, promovendo uma intersecção,
em que duas ou mais disciplinas se cruzam para tratar de determinados problemas.
Muitas mudanças na qualidade de vida e na diminuição da capacidade
funcional do idoso podem estar relacionadas com algum processo de hospitalização,
que muitas vezes traz consequências irreversíveis com manifestações iniciais no
sistema musculoesquelético, afetando diretamente a força muscular, a resistência à
fadiga e o vigor em função da imobilidade prolongada, dentre outras.
Um dos principais objetivos em reabilitação é melhorar a função física e
psicossocial do indivíduo com doenças crônicas e incapacitantes. Para atingir um
nível de independência, deve-se, além de diagnosticar e tratar perdas funcionais,
também monitorar complicações potenciais que possam causar problemas
adicionais ou incapacidades.
A revolução tecnológica exige dos profissionais que atuam no mercado de
trabalho nesta segunda década do século XXI uma interatividade, o que chamamos
de interdisciplinaridade. A união da tecnologia e o conhecimento técnico dentro de
uma área da ciência, como a biológica, nos amplia horizontes para um novo
universo cheio de possibilidades que podem revolucionar e inovar ainda no início do
século XXI e não participar desta realidade pode nos tornar marginalizados no
mundo dinâmico em que vivemos.
Aos profissionais, cabe oportunizar aos indivíduos (a sociedade) uma forma
mais hábil e objetiva para diagnóstico, aumentando a adesão a programas de
reabilitação. Pautado neste objetivo elabora-se aqui um instrumento de avaliação
cognitivo funcional, de caráter ampliado em sua investigação, porém de aplicação
simples e ágil, buscando ser útil como ferramenta multiprofissional a ser utilizada nas
mais variadas possibilidades, como hospitais, clínicas, Centros de Referência,
Unidades Básicas de Saúde, consultórios e no próprio domicílio, atendendo a
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demandas como critério norteador para elaboração de planos clínicos de tratamento
e acompanhamento evolutivo de idosos.
Com o avanço da tecnologia, temos a oportunidade de modernizar os meios
avaliativos e reabilitativos. Nessa nova realidade, experimentamos, recebemos e
enviamos, em tempo real, notícias e dados usando recursos tecnológicos pelo
televisor ou aparelho de telefonia móvel, informações vindas do outro lado do
mundo. A diversidade tecnológica nos impulsiona para um cenário de inter-relação e
integração com os mais diversos ambientes e espaços.
Tecnologias existem desde o início da humanidade pela busca do homem em
criar meios e instrumentos para facilitar as atividades que exerce. Tudo que se cria é
novo, como ocorreu com a criação da roda, instrumento hoje tão comum nos nossos
dias. Mal percebemos a infinidade de funções e aplicações, uma vez que se tornou
parte do nosso cotidiano e não saberíamos viver sem ela.
De igual maneira as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
passam a compor o nosso dia a dia e mesmo no final da década de 2010, com
tantos avanços tecnológicos, ainda somos capazes de nos surpreender com a
criatividade e velocidade nas inovações, o que nos traz uma perspectiva de outras
possibilidades e avanços nos mais diversos campos da ciência.
Nessa interface pode-se analisar os indicadores sociofuncionais que devem
compor um instrumento avaliativo útil no diagnóstico assertivo quanto ao grau de
comprometimento cognitivo e motor nas AVDs dos idosos por meio de uma escala
hábil. Assim, o instrumento elaborado nesta pesquisa compõe uma importante
ferramenta no diagnóstico sociofuncional em idosos, a ser utilizado por profissionais
dos campos da saúde, educacional e social, a fim de se orientar nas tomadas de
decisões no processo de reabilitação, reinclusão ou manutenção dos idosos na
sociedade. Não podemos fugir à realidade do envelhecimento e, sempre que
possível, buscar modernizar e associar o uso das tecnologias em seus métodos
terapêuticos e de diagnóstico.
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O PROBLEMA
Quais indicadores devem compor um instrumento de avaliação sócio
funcional a fim de identificar os fatores de interferência no grau de comprometimento
cognitivo motor nas Atividades de Vida Diária dos idosos?

Hipótese
Acredita-se ser necessária a elaboração de um instrumento de avaliação que
contemple os fatores de interferência no grau de comprometimento cognitivo motor
em Idosos, que esteja de acordo com os hábitos de Atividades de Vida Diária
nacional.

OBJETIVO:
Objetivo Geral:
Analisar os indicadores sócio funcionais, com recorte nas teorias, que devem
compor um instrumento avaliativo a fim de identificar os fatores de interferência no
grau de comprometimento cognitivo motor nas Atividades de Vida Diária dos idosos.

Objetivo Específico:

1. Descrever o processo de envelhecimento humano e as consequências
sócio funcionais, para as Atividades de Vida Diária de idosos;
2. Examinar os principais instrumentos avaliativos utilizados atualmente para
diagnóstico do comprometimento cognitivo motor dos idosos, por meio de uma
pesquisa exploratória bibliográfica;
3. Construção de um Instrumento de avaliação funcional a fim de identificar o
grau de comprometimento cognitivo motor para as Atividades de Vida Diária dos
idosos;
4. Validar o instrumento a partir da percepção de profissionais das áreas de
saúde sobre avaliação funcional.
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JUSTIFICATIVA
O envelhecimento humano possui comportamento dinâmico, estando
relacionado a fatores ambientais, qualidade de vida, hábitos e costumes,
características genéticas, hereditariedade e pelo surgimento de agravos a saúde,
fatores estes adquiridos ou inatos ao sujeito. Independente da motivação o
envelhecimento exerce importante papel em nossas atividades pela influência nas
funções cognitivas, psicológicas e sociais, podendo desenvolver déficits cognitivos
motores, levando a necessidade de um processo de reabilitação a fim de se tentar
retardar, impedir e ou reduzir os danos causados.
Para que se possa chegar a um grau de comprometimento funcional, toma-se
como inicial o fato do idoso possuir ou não uma doença de base e as consequências
mais comuns para esta moléstia, porém observamos quadros onde indivíduos não
possuem alterações patológicas e ainda assim apresentam queixas que estão
diretamente relacionadas com o processo de envelhecimento. Em qualquer uma
dessas situações, os idosos podem apresentar alterações funcionais que põem em
risco a manutenção de suas Atividades de Vida Diária e consequentemente sua
autonomia, sendo importante para um bom tratamento, um diagnóstico preciso de
suas limitações funcionais.
Atualmente são utilizadas e divulgadas por institutos internacionais algumas
escalas que atendem a determinadas disfunções, algumas destas receberam
validações e em muitos casos necessitam ser aplicadas conjuntamente para atender
a demando do profissional, sendo também de difícil acesso na rotina clínica, estando
presente apenas em serviços especializados.
Para suprir esta necessidade, pensou-se na elaboração de um instrumento
mais abrangente e que estivesse acessível para ser utilizado por profissionais de
saúde de saúde em diversas condições, pelos familiares e até mesmo pelos próprios
indivíduos. E nessa vertente temos uma poderosa ferramenta que podemos lançar
mão que são as novas tecnologias.
Este projeto se justifica pelo aspecto inovador, pela oportunidade de trazer a
sociedade um novo instrumento avaliativo para o diagnóstico de déficit cognitivo
funcional em idosos através de um instrumento disponibilizado em ferramentas
como smartphone, um tablete ou um computador, portanto de fácil acesso
atualmente.
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1 BIOGERONTOLOGIA NA ATUALIDADE - O PROCESSO DE
ENVELHECIMENTO HUMANO E SEUS DESAFIOS

Não somente no controle das doenças, mas atendendo o que é preconizado
pela Organização Mundial da Saúde, põe-se em prática uma ampla busca pelo bemestar físico, psíquico e social, ou seja, na melhoria da qualidade de vida do idoso.
Este alerta feito por Netto (2013) tem por objetivo propiciar a pessoa idosa uma
atenção mais abrangente á saúde uma vez que o processo de envelhecimento se
caracteriza por aspectos multifatoriais. Portanto, a atenção à saúde da pessoa idosa
passa a ser prioritariamente multidimensional sendo “importante a participação de
outros profissionais da saúde, além do médico que, em conjunto, respeitando-se a
especificidade de cada área e de cada caso, definirão a melhor conduta a ser
seguida (NETTO, 2013 p.68).

1.1 Bases biológicas do envelhecimento natural
Define-se como conceito geral que o envelhecimento natural se caracteriza
pelo declínio das funções biológicas, da resiliência e da plasticidade. Neri e Yassuda
(2004) afirmam que este fato é um dado científico e mesmo que ocorram de maneira
diferente entre pessoas, as perdas que caracterizam a velhice, provocam o aumento
da dependência dos indivíduos em relação aos elementos da cultura e da
sociedade. Entretanto, é possível a preservação e ganhos evolutivos em
determinados domínios do funcionamento, como o intelectual e o afetivo, sendo este
último capaz de atuar de maneira compensatória sobre as limitações cognitivas
(NERI; YASSUDA, 2004).
Netto (2013) aponta que o critério cronológico é também adotado nos
trabalhos científicos, devido à dificuldade de definir a idade biológica, tendo em vista
as contradições sobre o início do processo de envelhecimento. Discute-se se o
envelhecimento tem início logo após a concepção, no final da terceira década da
vida ou próximo do final da existência do indivíduo, pois à inexistência de
marcadores biofisiológicos eficazes e confiáveis do processo de envelhecimento,
justifica a dificuldade de se definir a idade biológica.
O envelhecimento ou senescência é um processo considerado universal,
determinado geneticamente para os indivíduos da espécie, sendo assim chamado
envelhecimento natural. Neri e Yassuda (2004) afirmam que o envelhecimento tem
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início logo após a maturidade sexual, apresentando aceleração após a quinta
década de vida. Aponta ainda que, doenças e incapacidades podem acelerar o
processo de senescência, dependendo da ação conjunta da genética, do
comportamento, do acesso a recursos científicos, tecnológicos e sociais.
Para Moraes, Moraes e Lima (2010) “a senescência se refere ao surgimento
de sinais de deficiências funcionais que ocorrem discretamente no decorrer da vida
sem comprometer as relações e a gerência de decisões, não sendo considerado
como doença”.
Para Spirduso (2015), a idade física é de fácil definição, pois respeita dados
cronológicos. Porém a dimensão física e o significado de tempo são totalmente
dependentes de aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Assim, o termo
envelhecimento destaca uma ideia de ação conjunta dos processos que ocorrem em
organismos vivos e que pela ação do tempo levam a uma perda de adaptabilidade,
deficiência funcional e finalmente a morte.
Outro aspecto que merece ser ressaltado que, embora as manifestações da
velhice sejam bem evidenciáveis, o mesmo não se pode afirmar a respeito de elas
serem exclusivamente dependentes do envelhecimento primário ou senescência, ou
se seriam resultantes de outros fatores, que, em seu conjunto, tornam difícil a
mensuração da idade biológica (NETTO, 2013).
De acordo com Sinésio (1999, p. 46), “algumas mudanças lentas não são
provocadas pelo envelhecimento, mas sim por doenças, como por exemplo, a artrite
ou a doença de Alzheimer”. Em contraponto Sinésio (1999) nos mostra que algumas
perdas são consequências inevitáveis do envelhecimento e não se refere a qualquer
doença. “Essas mudanças fisiológicas ocorrem com o tempo e fazem parte do
processo normal de envelhecimento: como a redução da velocidade de reação e
perda da memória em curto prazo” (SINÉSIO, 1999 p. 47).
No entanto, Guidi e Moreira (1996) salientam que o cronograma biológico de
cada ser humano é diferente e, assim, o que resulta ser uma verdade para uma
pessoa necessariamente não há de ser para outra.
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As mudanças constatadas ao longo do processo de
envelhecimento dizem respeito a mudanças ou modificações
cardiovasculares, respiratórias, musculares, do sistema ósseo,
do neurológico, do metabólico, do sistema digestivo, do genitourinário e, fundamentalmente, da pele. Porém, o poder de
sentir, de perceber e compreender essas mudanças não se
altera fundamentalmente com a idade (GUIDI; MOREIRA, 1996
p. 46).
É necessário compreender que o envelhecimento é um processo natural,
fisiológico, que ocorre a todos os seres humanos. Entretanto, esse mesmo processo
é repleto de complexidade peculiar, pois denota mudanças que ocorrem
gradativamente a qualquer sujeito e são incontestavelmente influenciadas pelos
acontecimentos da vida, como enfermidades, heranças genéticas, estresse ou
estado socioeconômico, acesso a cuidados médicos e sua relação com o ambiente.
Deste modo, envelhecer é um processo que afeta o corpo todo, cada órgão, de
forma independente, subtrai aos poucos sua função e o corpo envelhece.
A senescência, segundo Schlindwein-Zanini (2009), traz consigo, um conjunto
de mudanças neurológicas, morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, psicológicas,
sociais e culturais à vida do indivíduo, onde o ingresso nesta faixa etária se
desenvolve como um processo dinâmico involuntário, que tributa ao idoso a prática
de sua capacidade adaptativa, a esta nova e desafiadora realidade.
Segundo Néri (2001), o envelhecimento é uma questão que tem estimulado a
curiosidade e a imaginação do homem. Nas últimas décadas, com os avanços da
tecnologia e da medicina levando a um aumento geral na expectativa de vida das
populações, a preocupação com o assunto tem crescido significativamente.
Atualmente, há uma quantidade significativa de conhecimentos que procura
compreender os fenômenos fisiológicos que levam a deterioração lenta e
progressiva das capacidades biológicas do processo de envelhecimento do ser
humano.
Birren e Schroots (1996) consideram três subdivisões para se compreender a
definição do envelhecimento, onde o Envelhecimento primário pode ser
considerado como o envelhecimento normal ou senescência, atingindo a todos os
seres humanos pós-reprodutivos sendo esta uma característica genética típica da
espécie. Tem caráter progressivo, progredindo de forma gradual e com efeito
acumulativo;

O

Envelhecimento secundário

tem

relação com

processos

patológicos que tem características que se confundem com o processo natural ou
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primário. Estão atrelados a sintomas e sinais clínicos de caráter neurogênico,
cardiovascular e tumorais que podem ou não estar relacionados a fatores genéticos,
socioeconômicos, culturais, geográficos a ao ambiente que os rodeia (NETTO,
2013); o Envelhecimento terciário caracteriza-se pelo período de grandes perdas
físicas e cognitivas, sendo para Birren e Schroots (1996) considerado como
envelhecimento terminal, ocasionadas pelo acumular dos efeitos do envelhecimento,
como também por patologias dependentes da idade.
Envelhecer com dignidade e de forma contributiva para a
sociedade talvez seja um dos maiores desafios para homens e
mulheres neste século. A humanidade já viveu épocas em que
o grande desafio era chegar até a fase adulta, pois a
expectativa de vida era muito inferior à que conseguimos para
os dias de hoje. Durante séculos, a humanidade lutou contra
doenças e acidentes ambientais para conseguir, em algumas
partes deste planeta, ampliar significativamente as
perspectivas de viver mais e melhor. A ciência e a política, a
partir de demandas da sociedade, conseguiram melhorar a
qualidade de vida de boa parte dos cidadãos do mundo e
empurraram a velhice para muito mais longe (BARROS
JÚNIOR, 2009 p. 49).
De fato, envelhecer é um processo que atinge todos os tecidos. Cada órgão,
independentemente, reduz aos poucos sua função e o corpo se torna senil.
Envelhecer é um processo que começa com o nascimento e termina com a morte.
Durante o período de crescimento, processos de construção dos tecidos sobrepõemse às alterações degenerativas.
O processo de envelhecimento, sem dúvida, desencadeia o
aumento de limitações de ordem biológica, em decorrência de
fatores de natureza genética e ambiental.
No entanto,
ressalvados casos de ocorrência de patologias graves que
comprometam funcionalidade física e mental, na velhice, é
possível haver conservação de competências e habilidades
intelectuais, bem como do funcionamento do ego.
A
acumulação de experiências permite a alguns idosos até
mesmo alcançar elevado grau de especialização e domínio nos
mais diversos campos das atividades humanas [...] (NERI,
2001, p. 143).
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Na concepção de Néri (1995) a idade cronológica é então apenas um
indicador, e não uma variável independente do desenvolvimento. Nesse sentido, o
envelhecimento e o desenvolvimento são eventos correspondentes, vistos que
ambos são

eventos de

duração,

relativos à

transformação

em padrões

comportamentais. As mudanças podem ser discretas em termos de ganhos e
perdas, e o desenvolvimento e o envelhecimento como determinantes da diminuição
de probabilidade de adaptação geral e da sobrevivência do organismo.
Neste mesmo sentido, Pereira (2013, p. 1342) diz que “há controvérsias em
relação ao início do envelhecimento, porém, por volta dos 25 anos, já podemos
observar modificações na composição corporal”. Em seu trabalho ela ainda nos
mostra que há um aumento de desordem molecular nas células dos órgãos vitais
que estão atreladas ao envelhecimento e que essas desordens ocorrem em algum
ponto indeterminado da vida do indivíduo adulto, não envolvendo todas as funções
no mesmo grau nem ao mesmo tempo. Sua progressão segue um ritmo que difere
para cada pessoa dependendo de fatores genéticos e ambientais, entretanto, ela é
universal, declinante e intrínseca, não havendo até hoje nenhum recurso que possa
evitá-la.
Em condições basais, o idoso não apresenta alterações no
funcionamento ao ser comparado com o jovem. A diferença
manifesta-se nas situações nas quais se torna necessária a
utilização das reservas homeostáticas, que, no idoso, são mais
fracas. Além disso, todos os órgãos ou sistemas envelhecem
de forma diferenciada, tornando a variabilidade cada vez maior
(MORAES; MORAES; LIMA, 2010 p. 68).
“Existem evidências de que o processo de envelhecimento é de natureza
multifatorial e dependente da programação genética e das alterações que ocorrem
em nível celular- molecular” (MORAES, 2009 p.68).
Guimarães e Camargos (2013 p. 1762) concordam e afirmam que “Em nível
biológico, pode-se afirmar que o envelhecimento normal é a soma de vários
mecanismos que operam em nível molecular, celular, tissular e dos órgãos”. Essas
autoras destacam que processos bioquímicos relevantes contribuem para o
processo de envelhecimento, destacando o papel dos Radicais Livres, a glicação de
proteínas, defeitos no DNA e declínio hormonal.
Processos bioquímicos como a diminuição do RNA citoplasmático e da
substância de Nissl; acúmulo de lipofuscina; depósito amiloide nos vasos
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sanguíneos e células e de placa senil; e com menor frequência nos emaranhado
neurofibrilares, podem ser observados em neurônios por meio de estudos
microscópicos, evidenciando um declínio ponderal discreto, lento e progressivo,
levando

a

diminuição

do

volume

e

massa

cerebral,

característicos

do

envelhecimento cerebral normal que se inicia a partir da segunda década de vida
(MORAES, 2009). Lembra ainda que essas alterações podem ser observadas em
cérebros de idosos sem indícios de demência e que resulta em atrofia neuronal
reduzindo a quantidade de células nervosas.

Essa perda celular não atinge as regiões corticais igualmente,
pois neurônios da mesma região têm fenótipos moleculares
únicos e, portanto, diferentes vulnerabilidades aos processos
deletérios (córtex pré-frontal é mais sensível às mudanças do
envelhecimento). O envelhecimento normal associa-se, além
das alterações microscópicas dos neurônios, a mudanças nos
sistemas de neurotransmissores. Os sistemas dopaminérgicos
e colinérgicos apresentam ações diminuídas (MORAES, 2009,
p. 68).
Lent (2010) nos alerta que o córtex pré-frontal e córtex motor primário tem por
função o controle de ações motoras somáticas (controle sobre a ação dos músculos
estriado esquelético), que dependem diretamente de sua integridade e que em
casos de atrofias fisiológicas ou patológicas podem resultar déficit motor devido a
alterações

de

padrão

de

movimento

voluntário,

equilíbrio,

diminuição

na

coordenação e velocidade de movimento. Para Magila; Caramelli (2000) esses
fatores interferem na autonomia e independência do Idoso.
Miyamoto e Osada (2014) e também Tamai e Abreu (2013) concordam
quando descrevem que a incapacidade de manter sua independência pode
desencadear processos de ordem psíquica. Para Moraes, Moraes e Lima (2010)
estudos em Psicologia e psiquiátricos em idosos contribuem com mudança no
paradigma do envelhecer psíquico. Destaca ainda que idosos saudáveis, sem
limitações físicas, podem ser bastante produtivos.
A definição de quais e como as funções psíquicas se modificam no decorrer
dos anos permitiu a consideração de que o idoso não seja tratado como um ser
limitado cognitivamente, mas que requer a adaptação de estímulos ambientais para
possuir funcionalidade comparável à de adultos jovens. O conhecimento sobre o
envelhecimento neuropsicológico ajuda a fundamentar as mudanças exigidas pela
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sociedade para que os idosos sejam adequadamente valorizados em nosso meio
(MORAES; MORAES; LIMA, 2010).

Não há apenas maior interesse em conhecer o
envelhecimento, mas há também e principalmente, uma
enorme necessidade de que seja rápida e amplamente
compreendido em todas as suas nuances orgânicas,
psíquicas e sociais, visto que o atendimento ao idoso já se
coloca entre os principais problemas de saúde pública, não
apenas nos países desenvolvidos, mas também naqueles
em desenvolvimento, como o nosso (JACOB FILHO;
SOUZA, 2005, p. 31).
Sinésio (1999) finaliza elucidando que um bom prognóstico para as doenças
psíquicas na terceira idade é o exercício físico ou atividade física regular que,
embora não impeça o processo de envelhecimento, diminui a velocidade da perda
fisiológica, aumentando os índices de performance dos idosos e melhorando a sua
qualidade de vida.
Eliopoulos (2011) aponta que, estudos recentes estão concentrados em
aprender como manter as pessoas saudáveis e ativas por mais tempo, em vez de
prolongar sua vida em um estado de incapacidade por longo prazo, assim como
reconhece que, as teorias do envelhecimento oferecem graus variados de
universalidade, validade e confiabilidade. O autor afirma que não há dois indivíduos
que envelheçam da mesma maneira, observam-se graus variados de mudanças
fisiológicas, da capacidade e de limitações e em determinadas faixas etárias,
considerando importante a investigação de fatores internos e externos ao corpo
humano.

1.2 Síndrome do imobilismo do Idoso

O fato de não se conhecer as particularidades do processo de envelhecimento
podem levar a intervenções capazes de piorar o estado geral de saúde do idoso,
levando a comprometimento dos principais sistemas funcionais e consequentemente
gerando maiores incapacidades que Moraes (2009) apresenta como as grandes
síndromes geriátricas: a Incapacidade cognitiva, a Instabilidade postural, a
Imobilidade, a Incontinência e a Incapacidade comunicativa.
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Muitas desordens do aparelho locomotor acontecem pelo longo período de
imobilidade no leito onde há um decréscimo na atividade física e, por conseguinte,
nos efeitos benéficos que ela produz. Não são apenas as desordens de origem
neurogênica ou miogênica que levam a este quadro. Problemas ortopédicos,
queimaduras, alguns tipos de infecções, alterações psiquiátricas e quadro álgico
intenso levam o indivíduo a permanecer por um período prolongado de restrições no
leito (REDONDO, 2005).
Como abordagem conceitual define-se a Síndrome da Imobilidade é um
conjunto de alterações que ocorrem no indivíduo acamado por um período de tempo
prolongado. Independente da condição inicial que motivou ao decúbito prolongado,
esta síndrome evolui para problemas circulatórios, dermatológicos, respiratórios e
muitas vezes psicológicos. Muito da morbidade e mortalidade associada ao paciente
restrito ao leito advêm dessas complicações musculoesqueléticas e viscerais.
(BASS, 2006). De acordo com Zinni, (2003) é quando a pessoa idosa precisa ficar
imobilizada, devido uma queda, resultando em uma fratura. O repouso beneficia a
região lesada mais seu prolongamento prejudica o resto do organismo. As
complicações afetam sistemas como cardiorrespiratório, vascular, endócrino,
gastrointestinais, urinário, muscular, esquelético e neurológico. Sendo que estas
complicações podem ser aumentadas dependendo dos fatores pré-existentes de
cada paciente.
Entenderemos melhor a síndrome de imobilidade no leito se conhecermos a
biomecânica de nosso organismo. Sabemos que o ser humano é desenhado para
ser móvel, principalmente porque 40% do nosso organismo é composto de músculos
esqueléticos. Além do mais somos dependentes da atividade física para que haja a
manutenção deste sistema musculoesquelético e para a melhor função de nossos
órgãos internos. Sabemos, por exemplo, que a reabsorção óssea é feita através dos
estímulos de pressão e tração que este segmento recebe ao longo do dia, onde nos
locomovemos e pressionamos as estruturas. Outros exemplos da falta de atividade
física

são

insuficiências

cardíacas,

deterioração

articular,

condições

tromboembólicas, estase gastrointestinal e estase urinária. A fisiopatologia das
alterações que acontecem devido ao longo decúbito começa cedo e evolui
rapidamente. Muitas das desordens são reversíveis, mas quanto maior o período de
imobilização mais difícil será a sua reabilitação (BASS, 2006).
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Historicamente, se observa controvérsias a respeito do repouso prolongado
(manutenção superior a 15 dias de uma pessoa no leito) e também que antigamente
era parte do tratamento o paciente permanecer em repouso. Hoje, sabemos que um
dos papéis mais importantes dos profissionais de saúde na unidade hospitalar é o da
retirada precoce do paciente do leito evitando, assim, diversas patologias
associadas ao longo decúbito como úlceras de pressão (escaras) e pneumonia.
Algumas classificações são consideradas para este tipo de restrição. Dependendo
do tempo de permanência no leito alteram-se a sua classificação onde temos de 7 a
10 dias caracterizado como período de repouso, 12 a 15 dias período de
imobilização e 15 dias ou mais decúbito de longa duração (REDONDO, 2005).

Tempo

Quadro 1 – Classificação temporal da Imobilidade
Classificação
Consequências

Até 7 dias

Repouso curto

De 7 a 15 dias

Repouso moderado

Poucas ou nenhuma
Início de alterações na estrutura colágena
articular;

pequena

perda

de

massa

muscular
De 15 a 30 dias

Repouso Longo

Diminuição na densidade mineral óssea;
Rearranjo

de

fibras

colágenas

em

capsulas e ligamentos articulares;
Perda

de

tônus

e

força

muscular,

diminuição de resistência a fadiga.
De 30 a 60 dias

Repouso Severo

Osteoporose por Desuso;
Remodelação óssea intrarticular;
Rearranjo de Matriz sólida de ligamentos
e cápsula articular com adesão articular;
Diminuição de tônus e de força muscular
com atrofia muscular.

Fonte: REDONDO, 2005 (adaptado)

Sobre o aparelho locomotor do Idoso os efeitos deletérios da imobilização
são derivados de percalços que inevitavelmente resultam em um período maior ou
menor de imobilidade buscando sua reabilitação e segundo Carvalho (2002 apud
VANDENBORNE, 1998) as

fraturas

ósseas,

rupturas

ligamentares,

lesões
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musculares como também doenças degenerativas ou articulares, podem exigir
cirurgias ou tratamento conservador com consequente imobilização dos membros.
Baseando-se no relato de Akeson (1986) dentre as mais importantes
mudanças no metabolismo proteico observa-se a proliferação do tecido conectivo
fibroso dentro do espaço articular, adesões entre articulações sinoviais, aderência
do tecido conectivo fibroso e superficial da cartilagem, atrofia ou bloqueio da
cartilagem, “ulceração” nos pontos entre cartilagem de contato, desorganização das
células e fibras ligamentares, enfraquecimento no local de inserção dos ligamentos,
reabsorção osteoclástica no osso e fibras de Sharpy, osteoporose da extremidade
envolvida, grande necessidade de força na mobilização articular e crescimento da
incongruência ligamentar.
De acordo com Kottke (1994) podemos observar efeitos da imobilização no
desenvolvimento da osteopenia e hipercalcemia, embora o fenômeno de perda
óssea durante períodos prolongados de imobilização seja bem conhecido, ele fica
geralmente, clinicamente silencioso por anos, pois o paciente não manifesta
nenhuma queixa relacionada com a diminuição da densidade mineral óssea.
As radiografias de rotina não revelam a presença de osteoporose ou de
diminuição da Densidade Mineral Óssea (DMO) até ocorrer uma perda de 40% da
densidade total do osso em função do controle humano da liberação da radiação no
exame o que pode gerar um falso resultado, não sendo, portanto, um exame de
eleição para avaliação de densidade mineral óssea. A cintilografia óssea pode ser
positiva, particularmente em metáfises de ossos longos e por esqueleto axial, devido
ao aumento do fluxo sanguíneo na região (KOTTKE, 1994). O melhor método para
avaliação de redução de massa óssea e que é utilizado como rotina para este fim é
a Densitometria Óssea, porém não é um exame solicitado com rotina até que haja
indicação clínica para solicitação.
A síndrome de hipercalcemia de imobilização não é rara em crianças e
adolescentes; estudos têm indicado que até 50% das crianças saudáveis com
fraturas únicas do membro inferior (em gesso ou mantidas sob tração) em repouso
no leito terão hipercalcemia, que é confirmada por achados positivos em testes
laboratoriais. A hipercalcemia, sintomática ocorre aproximadamente em quatro
semanas, após o início do repouso no leito. Os sinais incluem anorexia, dor
abdominal, constipação, náusea e vômito. Os sinais neurológicos progressivos são:
fraqueza, hipotonia, instabilidade emocional, estupor e finalmente coma. A
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hipertensão grave também pode acompanhar esta síndrome. O diagnóstico deve ser
considerado em face da inatividade prolongada de uma criança ou jovem com uma
fratura (KOTTKE, 1994).
A lei de Wolff determina que a morfologia óssea e a densidade dependem das
forças que agem sobre o osso. As forças normais são rompidas durante a
imobilização e situações de não suporte de peso. Estudos feitos em animais indicam
que a reabsorção do osso é a primeira alteração da sua cinética. Isto é
particularmente verdadeiro para o osso trabecular, embora a perda óssea cortical
possa ser significante (KOTTKE, 1994).
Como efeitos da imobilização no sistema articular descreve-se que as
cápsulas fibrosas e os ligamentos funcionam como estabilizadores secundários da
articulação. Estas estruturas são inervadas com terminações proprioceptivas e
podem enviar sinais para centros neurológicos compensadores através de respostas
musculares, quando trações excessivas são aplicadas às articulações. Os
ligamentos estabilizam passivamente as articulações quando são reforçadas pela
estabilização dinâmica promovida pelos músculos que se interligam as articulações
pelo sistema nervoso central. Segundo Akeson (1986) existem dois esquemas para
inserção dos componentes das fibras articulares: uma inserção perióstica de mais
fibras periféricas e uma inserção óssea para fibras ligamentares centrais que se
caracteriza por três zonas de trânsito que se incluem o ligamento, a fibrocartilagem,
mineralizada e osso. Esta transição previne a concentração de stress na inserção do
ligamento ósseo. As diferenças regionais anatômicas das articulações influenciam
no índice de recuperação da imobilização.
O líquido sinovial lubrifica estruturas ligamentosas da articulação e nutri
estruturas como cartilagem, meniscos e ligamentos e esta nutrição é aumentada
pelos movimentos acentuados da articulação (REDONDO, 2005).
Cerca de 80% da matriz sólida do ligamento é colágeno arrumado em tiras
paralelas chamadas de fascículos orientados ao longo do maior eixo do ligamento.
Os ligamentos conservam sua orientação uniaxial, mesmo em movimento,
otimizando suas propriedades elásticas. Esses ligamentos contêm sem sua estrutura
3% a 5% de elastina que compensam a rigidez das inserções proximal e distal
(AKESON, 1986).
A estrutura capsular fibrosa, bem como os ligamentos, é predominantemente
colágeno com uma formação de tecido cruzado como se fosse uma mangueira de
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nylon em que debaixo de tensão, suas fibras são tracionadas na direção da força e
então alongadas em nova direção e com isso um grande deslocamento é permitido
sem transmissão de força, até que as fibras sejam colocadas em ordem e capazes
de exercer força nos seus respectivos pontos de fixação (KOTTKE,1994).
Uma grande variedade de mecanismos patológicos pode desenvolver
contraturas artrogênicas. O mecanismo mais comumente observado em ortopedia
diz respeito a tratamento de fraturas com gesso e pode ser associada ao que
chamamos de “Síndrome de fratura” que inclui edema crônico, atrofia muscular,
bloqueio articular e osteopenia por desuso. Outros mecanismos incluindo, desordens
congênitas e doenças crônicas que resultam na incongruência mecânica da
superfície articular, que pode gerar dor e destruição articular com perda do poder
motor que leva ao bloqueio (AKESON, 1986).
As articulações sinoviais necessitam de atividade física para estimular a
homeostase e manter a composição biomecânica matricial. A maneira pela quais as
células interpretam sinais físicos para manter as características, desejáveis da matriz
não é certa, porém, postula-se que, sensores mecânicos de tensão e compreensão
e sensores elétricos atuam sobre as fibras de colágeno. Os fibroblastos e
condrócitos interpretam forças físicas que influenciam o poder de síntese de
degradação dos componentes da matriz e dos componentes extracelulares a matriz
(KOTTKE, 1994).
Algumas observações na macroscopia e na microscopia articular foram
reveladas por meio de estudos em roedores adultos imobilizados onde se observou
mudanças logo com duas semanas, que foram a atrofia muscular e do tecido
conectivo fibroso. No período de 30 a 60 dias, observou-se úlcera na cartilagem na
área de compressão. Foi notada uma proliferação fibrovascular no osso subcontral
no joelho imobilizado por mais de 60 dias. Todos os joelhos imobilizados por muito
tempo ficaram bloqueados, mas foram recuperados após tratamento, porém os
defeitos adquiridos na cartilagem se mantiveram após remobilização (AKESON,
1986).
Outros pesquisadores realizaram testes também em roedores utilizando
imobilização com e sem efeitos de carga e em 45 dias ocorreu proliferação do tecido
conectivo fibroso com aderência em ambos. O desgaste da cartilagem não foi
notado, mas a diminuição da celularidade e coloração da matriz foram observadas
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em 45 dias de imobilização sem carga e estas mudanças foram levemente pioradas
no grupo com carga.
Em seres humanos foram avaliados pacientes imobilizados por 12 meses ou
mais, através de autópsias e amputações e notou-se que a obliteração do espaço
articular por proliferação fibroblástica e anquilose fibrótica eram sequelas em longo
prazo. Baker observou uma mudança semelhante nas facetas articulares espinhais
imobilizados por fusão espinhal onde se notou semelhanças ou paralelos aos
estudos feitos anteriormente (AKESON,1986).
E ainda segundo Akeson (1986) o resultado proteico macroscópico e
microscópicos feitos após período prolongado de imobilização notaram-se com
relação ao líquido sinovial, uma proliferação do tecido conectivo fibrose no espaço
articular, aderência do tecido conectivo fibroso e da superfície da cartilagem, atrofia
de cartilagem, necrose de pressão em pontos de contato entre cartilagem, em nível
ligamentar ocorre uma desorganização de arranjo paralelo das fibras e das células e
nas inserções ligamentares ocorre uma destruição das fibras de inserção óssea do
ligamento devido à atividade osteoclástica e finalmente no osso ocorre uma
osteoporose generalizada.
Como observação biomecânica se percebe o grande aumento de
inflexibilidade na articulação resulta da aderência total, mas também, das inserções
das fibras dispostas como traçadas ou malha tipo mangueira da capsular ou tecido
sinovial na parte posterior do joelho. Inversamente a isso os ligamentos são afetados
diretamente onde o movimento das fibras extracelulares, onde a qualidade do que é
feito na matriz da fibra do ligamento reduz sua elasticidade, comparados a aquelas
com matriz despontam paralelamente. Por isso os ligamentos se tornam menos
rígidos depois de várias semanas de imobilização (AKESON, 1986).
As mudanças bioquímicas da matriz do tecido conectivo devido à
imobilização incluem: redução do volume de água, redução total de GAGs
(glicosaminoglicanos) redução de massa de colágeno, aumento paralelo das fibras
de elos cruzados de colágeno associada ao volume de síntese. A massa de
colágeno é reduzida em apenas 5% após 9 semanas de imobilização. Segundo
Vojvodic (2004), com uma semana de imobilização inicia-se a troca de fibras
colágenas tipo III pelas do tipo I, de tal forma que em três semanas há um
predomínio das fibras tipo I (colágeno mais denso). Outra alteração qualitativa seria
o aumento no número de ligações cruzadas (rearranjo).
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Uma mudança na matriz é clara observando-se os elos cruzados de
colágeno. Estes elos cruzados são associados com novas combinações de colágeno
e sua presença em grande quantidade indica aumento do colágeno imaturo no
tecido. Essas novas combinações de colágeno incluem a perda do colágeno velho e
a formação de novos colágenos, resultando na perda de 5% anteriormente citada,
outras mudanças proteolíticas na matriz são relativas à perda de água e mudanças
de GAGs na matriz do tecido conectivo fibroso. A implicação da perda de
significantes diminuições do espaço articular e lubrificação eficiente da matriz
(AKESON, 1986).
O crescimento das mudanças metabólicas dos constituintes da matriz causa
desorganização da matriz na ausência do controle das forças. Por causa da
agressão da tropocolágeno dentro das fibras sem um acontecimento extracelular,
fatores alheios à influência direta da célula devem ser importantes na organização
da reunião de proteínas extracelulares. Enquanto a natureza dos sinais em controle
não é estabelecida, sinais físicos como a tensão ou sinais elétricos podem ser
fatores (AKESON, 1986).
No tecido altamente ordenado como os ligamentos nos quais as fibras são
organizadas em ordem paralela, novas fibras desordenadas resultam em dramáticas
mudanças nas características físicas. Observa-se o aumento da extensibilidade,
bem como diminuição da rigidez com reduzida absorção de energia e uma
resistência reduzida. Em mais tecidos extensos como a sinóvia e cápsula a
disposição desordenada das fibras aparece para impedir a flexibilidade impedindo o
deslizamento de fibra sobre fibra nos pontos nodais. A perda do potencial de
deslizamento nestes pontos previne a malha de adaptações para mudanças de
condições de resistência alterando a forma. As características de regiões longas tais
como as malhas do dedo do pé, são desse modo perdida e esse processo envolve
clinicamente uma contratura articular (GUYTON, 2016).
O músculo é o elemento motor do corpo humano acionado voluntariamente
ou reflexamente os seguimentos corpóreos. “A função do músculo esquelético
depende da atividade proprioceptiva intacta, inervação motora, carga mecânica e
atividade articular” (CARVALHO, 2002). Como efeitos da imobilização no sistema
muscular se observa que a inatividade e a imobilização afetam diretamente a força
muscular, resistência à fadiga e vigor.
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“O músculo é o mais mutável dentre os tecidos biológicos e responde a
demandas normais e alteradas com adaptações morfológicas e funcionais”.
(Carvalho, 2002 p. 66 apud APPELL, 1986ª). Na posição deitada à atividade
muscular é mínima e a força exercida pela gravidade nos ossos e nos tecidos de
apoio é reduzida. No repouso completo e prolongado um músculo perderá 10 a 15%
de força por semana e 50% em três ou cinco semanas. Em dois meses o volume do
músculo poderá diminuir para a metade do trabalho original. As mudanças
histológicas vistas no músculo em microscópio eletrônico depois de seis semanas de
imobilização são: degeneração de fibras e um aumento da produção de gordura e
tecido fibroso (CARVALHO, 2002).
Um número de alterações dos parâmetros fisiológicos pode ser visto nos
músculos com prolongada inatividade. A atividade enzimática oxidativa, em
particular, é afetada adversamente, resultado em baixa tolerância e falta de oxigênio
e acúmulo precoce e prolongado de ácido láctico (KOTTKE, 1994).
Estudos anteriores demonstram que o repouso no leito foi associado ao
estado catabólico, resultando em aumento de eliminação urinária de nitrogênio. O
desencadeador desse equilíbrio negativo de nitrogênio é ainda desconhecido; a
degradação da proteína muscular e a síntese reduzida das proteínas contráteis têm
sido implicadas. Recentemente, tem evidências de enzimas proteolíticas cálcioativas localizadas no sarcolema. Ainda outras teorias para a atrofia muscular e
degeneração têm incluído alterações na influência dos fatores de crescimento (por
exemplo, fibroblastos ou fator de crescimento epidérmico) ou uma redução nos
locais de ligação no sarcoma. Segundo Guyton (2016) vários mecanismos são
responsáveis pelo aumento da capacidade funcional do músculo. Uma densidade
capilar maior é aumento do fluxo sanguíneo através do músculo prolongam o
trânsito de sangue, permitindo o aumento de absorção de nutrientes e oxigênio.
O músculo, propriamente dito, mostra elevada atividade enzimática oxidativa
com o aumento da utilização de piruvatos, ácidos graxos e cetonas. O aumento
proporcional na utilização do ácido graxo livre reduz a demanda por glicose, assim
preservando o armazenamento e a reserva de glicogênio. Este aumento nas
reservas, junto com a melhor utilização dos nutrientes altamente energéticos,
contribui significativamente, para a resistência muscular à fadiga. De acordo com
CHINGUI (2002 apud EXTON, 1987) a musculatura esquelética é o tecido mais
importante envolvido na homeostasia glicêmica, pela capacidade de captar grandes
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quantidades de glicose após infusão ou ingestão. Em condições basais, as fibras
musculares esqueléticas apresentam pequenas concentrações citosólicas de
glicose, porém, frente à hiperinsulinemia, hiperglicemia ou atividade física, ocorre
uma maior captação da hexose, que pode ser oxidada e liberada na forma de
lactato, alanina ou piruvato ou direcionada para formação de glicogênio. Os
músculos devem ser usados regularmente para que sua capacidade funcional seja
mantida.
As contraturas musculares podem ser secundárias a fatores intrínsecos ou
extrínsecos. Uma contratura muscular intrínseca é estrutural por natureza pode estar
associada com processos inflamatórios, degenerativos, isquêmicos ou traumáticos
no próprio músculo (KOTTKE, 1994).
As distrofias musculares são clássicos exemplos de um processo
degenerativo. As mudanças histológicas nas distrofias incluem perda de fibra
muscular, necrose segmentar das fibras musculares, aparência anormal de fibras
musculares, residuais e aumento de lipocitose e fibrose. O resultado final é a
degeneração do músculo e a proliferação do novo tecido conectivo subsequente ao
encurtamento do músculo. A fibrose também é implicada como uma sequela de
mudanças isquêmicas ou trauma direto ao músculo. Imediatamente após a
hemorragia, ocorre a deposição de fibrina no lugar do sangramento. Dois ou três
dias depois, as fibras de fibrina são substituídas por fibras reticulares, o que forma
uma rede frouxa de tecido conectivo. Se o músculo é mantido imobilizado, um tecido
denso é formado em menos de sete dias. Em três semanas, tiras largas de tecido
fibroso denso irão resistir ao alongamento, limitando a amplitude de movimento de
articulação (KOTTKE,1994; DURIGAN, 2006).
Kottke (1994) diz que dentre as causas do encurtamento muscular intrínseco,
a ossificação heterotópica resulta da metaplasia de colágeno ao osso. Parece que o
músculo sofre contraturas durante a inatividade porque existe uma mudança na
natureza e no conteúdo das fibras de colágeno que se acham ao redor e entre as
fibras musculares (colágeno do endomésio, perimésio e epimésio).
Durante a tensão passiva, o sarcolema começa a alongar quando
aproximadamente 40% do alongamento de fibra muscular já ocorreram. O consenso,
portanto, é que as miofibrilas, mais do que as membranas musculares, são os
principais contribuidores para elasticidade que se atribuía à fibra muscular. Kottke
(1994) afirma que a estrutura muscular intracelular, estudada na preparação de uma
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única fibra muscular no alongamento inicial, mostra a elasticidade a que se atribui
um valor de % x 10 dinas por cm, quando comparado com 5 x 10 dinas por cm para
sarcolema. Porém, a elasticidade para fibras de colágeno é significativamente mais
alta 10 dinas por cm. Assim a rede de fibra de colágeno é o fator mais importante na
restrição do alongamento passivo de todo o músculo.
A contribuição progressiva da rede de fibras de colágeno para a tensão
passiva na medida em que o músculo é alongado, pose der explicada pelo fato de
que em uma tensão mais alta, ocorre um recrutamento progressivo de fibras frouxas
de colágeno. Contribuindo para o aumento da resistência. Em um músculo em
repouso nem todas as fibras de colágeno são orientadas paralelamente ao eixo
longitudinal da fibra muscular e na direção da contração muscular. Conforme a
tensão passiva é aumentada progressivamente, grande número de fibras de
colágeno endireita-se na direção de contração e tornam-se mais efetivos para dar
resistência passiva. Ademais, durante o alongamento, as maiorias das fibras de
colágeno estão esticadas totalmente até mesmo antes que os elementos das fibras
de colágeno desenvolvem um papel mesmo antes que os elementos das fibras de
colágeno desenvolvem um papel muito importante na resistência passiva ao
alongamento (CARVALHO, 2002; DURIGAN, 2006).
Sob condições normais as fibras de colágeno têm o formato de mola e são
organizadas frouxamente para permitir amplitude total de movimento. Porém, se
uma posição encurtada do músculo é mantida por mais de cinco a sete dias o tecido
conectivo frouxo do ventre muscular se torna encurtado e então gradualmente se
transforma em tecido conectivo denso. Segundo Vojvodic (2004) o imobilismo é o
responsável por seguintes alterações musculares, tais como a diminuição no nível
de glicogênio e ATP, comprometimento da irrigação sanguínea, baixa tolerância ao
àcido làtico e débito de O2 e consequentemente diminuição na capacidade
oxidativa, diminuição da síntese proteica (observada na sexta hora), atrofia das
fibras musculares tipo I e II, diminuição da força muscular e diminuição do número
de sarcômeros, diminuição do torque, incoordenação pela fraqueza generalizada
resultando em má qualidade de movimento, dor e desconforto.
Ainda no intuído de minimizar os efeitos deletérios do desuso no tecido
muscular dentre as diversas técnicas que vem sendo utilizada temos a estimulação
elétrica neuromuscular (EE) com o objetivo de melhoras as condições homeostáticas
da fibra muscular e Durigan (2006) relata que foi observada redução da densidade
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da área de tecido conjuntivo, apontando para possível redução de fibrose, e
aumento na quantidade de grânulos de glicogêneo. A EE também promove a
elevação na atividade contrátil das fibras musculares desse modo a dinâmica de
captação e metabolismo da glicose e a atividade das vias metabólicas celulares são
aumentadas, uma vez que os grupos submetidos somente a EE apresentaram
maiores reservas de glicogênio.
Os efeitos da imobilização no organismo vão além de contraturas
ortogênicas, esses efeitos podem causar consequências aos sistemas do corpo
humano, variando conforme a gravidade da lesão, tipo de imobilização, tempo de
imobilização, distúrbios secundários que podem ser adquiridos com tempo de
inatividade e muitas vezes de repouso completo no leito. Boechat et al. (2012)
destacam que quanto for maior o tempo de inatividade ou imobilização, maiores
serão seus efeitos nos sistemas do organismo onde uma lesão predispõe ou facilita
a implantação de outras complicações como, por exemplo, o nível cardiovascular,
respiratórios, gastrintestinais, sistema nervoso central, o que para Moraes (2009)
pode representar atitude Iatrogênica.
Boechat et al. (2012) recomendam atentar para a prevenção de patologias
secundárias a imobilização para que a recuperação se desse de uma forma mais
rápida e eficaz e alerta sobre a importância da investigação sobre esses efeitos
teciduais e celulares para que se encontrem métodos que promovam o tratamento
minimizando os efeitos deletérios ao organismo. Portanto, é indicado que de
maneira mais precoce possível seja implantada uma terapia de remobilização,
principalmente no idoso, evitando assim um comprometimento de outros
componentes corporais, o que dificultará ainda mais o processo de reabilitação.

1.3 Teorias do envelhecimento Humano - Fatores que Influenciam no
Envelhecimento

O

envelhecimento

da

população

mundial

é

um

fato

incontestável

representando uma consequência direta da redução proporcional de jovens
conjugada com a extensão da expectativa de vida, ocasionada por uma inversão de
altos níveis de mortalidade e fecundidade para uma situação em que estes níveis se
encontram significativamente reduzidos (SAAD, 2007; MORAES 2009).
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Temos assim uma situação em que diminuíram drasticamente as crianças
com menos de 14 anos e aumentaram as pessoas com 60 ou mais anos, porém
além do aumento da população acima de 60 está também crescendo a população
muito idosa, com mais de 75 anos (AMARO, 2015).
A situação demográfica tem caráter diverso em relação a cada país, porém
em todas as regiões do mundo se observa de uma forma simples, uma profunda
alteração demográfica traduzida pelos dados da United Nations (2015) onde
segundo o Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, a
população acima de 60 passou de 9,2% em 1990 para 12,3% em 2015. Em 2030
prevê-se que a população idosa seja cerca de 1 400 milhões, representando 16,5 %
em nível mundial.
Autores como Amaro (2015); Saad (2007); Moraes (2009); Alves e Ribeiro
(2015) utilizando dados do IBGE do censo de 2010 discutem e salientam dois
aspectos que influenciam diretamente no processo de envelhecimento populacional.
Em primeiro lugar destacam as melhorias das condições de vida e o progresso
da medicina, que fizeram baixar a taxa de mortalidade geral e a taxa de mortalidade
infantil, possibilitando que um maior número de pessoas atingisse uma idade
avançada. Esta situação é ilustrada pelo indicador esperança média de vida ao
nascer, que traduz o número de anos que uma pessoa poderá viver se as condições
de vida conhecidas não sofrerem alteração. A segunda causa do envelhecimento
demográfico está relacionada com a quebra da fecundidade, isto é, com o número
médio de filhos por cada mulher em idade fértil. Como efeito, a taxa bruta de
fecundidade foi em 2012, de 1,8 no Brasil (1,6 no Rio Grande do Sul); 1,47 na Itália;
1,41 na Alemanha e no Japão; e 1,32 em Portugal, a mais baixa taxa de
fecundidade destes 5 países (EUROSTAT, 2014; IBGE, 2013; AMARO, 2015)
Como forma de expressar dados referentes à quantificação populacional
relacionando com a idade, de maneira universal utiliza-se um modelo de gráfico
denominado Pirâmide Etária permitindo melhor analise dessas questões. Esta
representa a média de idade que o país possui a partir da quantidade de

pessoas jovens (até 19 anos), adultas (de 20 a 59 anos) e idosas (a partir de
60 anos de idade).
A estrutura de uma pirâmide etária é composta por barras horizontais de
grupos de idades separados por sexo. Inferiormente na pirâmide observamos os

42

grupos dos mais jovens em termos de idade, e superiormente ao gráfico
representam a população idosa.

Figura 1 – Pirâmide etária com relação a gênero
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017

De acordo com dados apresentados em 2017 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o tempo médio para aumento populacional é
de 20 segundos, o que não é suficiente para impedir de se observar uma
transformação ao longo dos anos com relação à população brasileira, indicando uma
modificação no perfil demográfico nacional.
Na década de 80 as taxas de natalidade eram mais elevadas, tínhamos uma
pirâmide com a sua base mais ampla e um topo mais estreito, o que significava que
o país era predominantemente jovem. Nos dias atuais, observa-se que nos
encontramos em uma fase de transição.

43

“O Brasil sempre foi considerado um país de jovens, mas isso vem mudando
aos poucos ao longo dos últimos anos. O envelhecimento da população brasileira
pode ser facilmente notado nas Pirâmides Etárias do IBGE” (CAMARGO, 2017).
Percebe-se que na década de 80 o Brasil se caracterizava como um país
jovem, atualmente, nos caracterizamos como um país adulto, projetando que para
os anos de 2050 nos tornarmos um país idoso (IBGE,2017).

Em uma análise desta pirâmide podemos observa uma mudança
importante no perfil etário em relação a anos anteriores. Vê-se que a
população adulta tem um quantitativo que excede as demais faixas.

Figura 2 – Perfil etário entre os anos.
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017

Em 1980 o Brasil contava com uma grande parcela de sua população
composta por jovens com menos de 30 anos. Atualmente, em 2017, os números
mostram uma quantidade menor de pessoas está nascendo e que a base da
pirâmide vem se estreitando cada vez mais. Da mesma forma, o topo vem
engordando, ou seja, temos agora mais pessoas aposentadas. (CAMARGO, 2017)
De acordo com Pinto (2006) o aumento abrupto do envelhecimento
demográfico tem por responsabilidade o binômio relacionado ao processo de
diminuição da fecundidade, associada ao declínio da mortalidade e ao aumento da
esperança de vida. Como consequência, temos a inversão da pirâmide etária
transversal nas sociedades ditas desenvolvidas. Sequeira (2010) atribui ao
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prolongamento

da

vida

nessas

sociedades desenvolvidas

aos

progressos

proporcionados pelo desenvolvimento de forma geral e pelas ciências da saúde.
A Segunda Assembleia Mundial sobre o envelhecimento destaca que o
envelhecimento da sociedade atual, com o aumento consistente da esperança de
vida

ao

nascer,

compõe

um

trunfo

sobre

a

morte

precoce

sendo,

inquestionavelmente, uma manifestação de progresso e de melhoria da condição
humana (ONU, 2002). È importante destacar que o aumento da esperança de vida
só constitui um progresso real da sociedade se não for acompanhado de uma
diminuição da qualidade de vida das pessoas idosas (PINTO, 2006), à qual se
associam índices de dependência acrescidos, em função do agravamento da
morbidade adquirida previamente e de uma maior vulnerabilidade do idoso
(SEQUEIRA, 2010).
Na área da saúde, essa rápida transição demográfica e
epidemiológica traz grandes desafios, pois é responsável pelo
surgimento de novas demandas de saúde, especialmente a
“epidemia de doenças crônicas e de incapacidades
funcionais”, resultando em maior e mais prolongado uso de
serviços de saúde (MORAES, 2009 p. 10).
Alves e Ribeiro (2015) reiteram que apesar da destinação dos cuidados de
longa duração apenas na assistência, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
(2008) recomenda tais cuidados situem-se no espaço entre as políticas de saúde e
assistenciais, pois, além de apresentarem algumas peculiaridades próprias a cada
uma das áreas, são sutis as diferenciações existentes entre o curar e o cuidar.
Uma das certezas da vida é que a cada dia envelhecemos e que em um dado
momento, isso se torna determinantemente relevante para todos. De todas as
dimensões humanas, os aspectos físicos são os que mais chamam a atenção a nos
convencer ao fato de que estamos envelhecendo. A dimensão física no ser humano
constitui papel central para a maioria das nossas atividades, influenciando todos os
aspectos da vida o que inclui funções cognitivas, psicológicas, sociais e até mesmo
espiritual (SPIRDUSO, 2015).
Relevante fato que nos leva a pensar que as questões que envolvem o
envelhecimento permeiam pelas mais diversas áreas da ciência, o que a torna um
objeto de apreciação interdisciplinar (NERI; YASSUDA, 2004; SPIRDUSO, 2015;
YASSUDA et al., 2011). Esta ciência atende hoje pelos estudos em Gerontologia
onde,

Spirduso

(2015)

traz

como

um

campo

incrivelmente

complexo

e
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multidisciplinar, onde muitas vezes é difícil identificar relações causais por envolver
aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e ambientais.
Os múltiplos aspectos que caracterizam o processo de envelhecimento
apontam para a necessidade de propiciar à pessoa idosa atenção abrangente à
saúde, colocando em prática o preconizado pela Organização Mundial da Saúde.
Busca-se com isso não somente o controle das doenças, mas, e
principalmente, bem-estar físico, psíquico e social, ou seja, em última análise, a
melhora da qualidade de vida. A atenção passa a ser prioritariamente
multidimensional e, portanto, cabe ressaltar a participação de outros profissionais,
além da saúde, em conjunto com os da educação para que de forma interdisciplinar,
respeitando-se a especificidade de cada área e de cada caso, podendo assim definir
a melhor conduta a ser seguida (NETTO, 2013 p. 68).
Netto (2013) nos alerta a necessidade de buscar os determinantes das
condições de saúde e de vida dos idosos além de conhecer as múltiplas faces que
envolvem a velhice e o processo de envelhecimento natural e nos alerta ao fato de
que se manter um olhar simplificado pelo prisma biofisiológico é desconhecer a
importância dos problemas ambientais, psicológicos, sociais, culturais e econômicos
que pesam sobre eles, sendo recomendável uma apreciação global do
envelhecimento como processo e do idoso como ser humano.

46

2 FUNÇÕES COGNITIVAS E FUNCIONAIS DO IDOSO

Para que possamos ser considerados plenos em nossas tarefas cotidianas, é
importante pensar na capacidade de manutenção de nossas habilidades e
independência. Num aspecto filosófico Maia (2002, p. 6) diz que “A independência e
liberdade se baseiam no ato da autocriação, um ser não se considera independente
a menos que seja seu próprio senhor, e ele só o é quando deve sua existência a si
próprio. Um homem que vive graças ao favor de outrem deve ser considera um ser
dependente”.
Falta de condições para realizar uma função

ou

ineficiência

é

um

dos

principais temores para a velhice ou para portadores de doenças crônicas
degenerativas. Tamai e Abreu (2013) explicam que uma disfunção cognitiva pode
afetar em maior ou menor grau a capacidade funcional em todas as esferas da vida:
social e interpessoal (interferindo na habilidade do indivíduo para entender e integrar
precisamente todas as partes de uma situação), no trabalho, lazer e Atividades da
Vida Diária.
O envelhecimento traz consigo uma série de preocupações com destaque
para o funcionamento cognitivo, se tornando alvo de queixa entre idosos
(ABRISQUETA-GOMEZ, 2013). Durante o envelhecimento se observa alterações no
Sistema Nervoso Central e também do Sistema Nervoso Periférico que podem
modificar o funcionamento dos sistemas sensoriais, motores, emocionais e
cognitivos, levando a alterações na forma como os indivíduos sentem e percebem o
mundo e suas interações com ele, e assim diferentes respostas que produzem interrelações no mundo social dependem da geração, interpretação e combinação dos
sinais dentro dos diferentes sistemas sensoriais, emocionais e cognitivos (RIBEIRO;
COSENZA, 2013).

2.1 Comprometimento cognitivo relacionado no universo do Idoso

A cognição tem sido estudada como uma função cortical, podendo apresentar
subfunções

como

atenção,

orientação,

memória,

organização

visuomotora,

raciocínio, função executiva, planejamento e solução de problemas. De maneira
geral entende-se cognição como a capacidade do indivíduo de adquirir e usar
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informação, a fim de adaptar-se às demandas do ambiente, envolvendo habilidades
para processar a informação ou a capacidade para entender a nova informação,
organizá-la, assimilá-la e integrá-la com experiências anteriores. As funções
cognitivas incluem o uso espontâneo de estratégias eficientes de processamento, as
habilidades para acessar conhecimento prévio quando necessário e a consciência
da própria capacidade cognitiva (TAMAI; ABREU, 2013 p. 1901).
Estudos em cognição demonstram que algumas funções declinam com a
idade, outras são mantidas, podendo até mesmo ser melhoradas, sendo necessário
identificar quais funções cognitivas estão comprometidas nos idosos, e criar formas
de intervenção, estimulação e ou adaptações no ambiente onde o idoso vive para o
atendimento as demandas sociais e funcionais (SALTHOUSE, 2009).
Tamai e Abreu (2013), esclarecem que a definição de cognição cursa com
domínios específicos da habilidade para aplicar o que foi aprendido a uma variedade
de diferentes situações e nos alerta ainda que tarefas individuais podem ser
desempenhadas ineficientemente. O idoso pode ser incapaz de decidir o que tentar
primeiro, o que priorizar ou como quebrar uma tarefa em etapas. Um tempo
excessivo pode ser despendido, processando-se detalhes não essenciais.
O declínio cognitivo associado à idade, sem relacionamentos prévios com
processos patológicos, é bem entendido atualmente e tem por característica a sua
variabilidade entre indivíduos, porém as funções cognitivas costumam ser afetadas
de forma distinta no processo de envelhecimento (COSENZA; MALLOY-DINIZ,
2013).
O comprometimento de funções executivas resulta em déficits na resolução
de problemas, na capacidade de planejamento, abstração, julgamento, flexibilidade
mental,

tomada

de

decisão,

memória

de

trabalho

e

organização

dos

comportamentos (YAARI; BLOOM, 2007). Paula, et al. (2013) explicam que do ponto
de vista neurobiológico, as funções executivas se relacionam estreitamente com a
atividade de circuitos do córtex pré-frontal ou frontoestriais e que o envelhecimento
cerebral desses circuitos possui um processo de desmielinização natural precoce,
quando comparado a outros circuitos tendo como consequência o declínio das
funções executivas.
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A capacidade para gerir e atuar perante estímulos externos é
critica no dia-a-dia e baseia-se na memória imediata. Estes
processos dependem da integridade estrutural e funcional do
córtex pré-frontal. Esta é uma região do cérebro que gere as
emoções e comportamentos e é rica em projeções subcorticais
vindas do hipotálamo, amígdala e o tronco do cérebro
(MIYAMOTO; OSADA, 2014 p 54).
Além dos possíveis déficits, próprios a cada faixa etária, comprometimentos
cognitivos podem ocasionar limitações funcionais profundas, como dito, esses
comprometimentos podem ou não estar relacionados a processos patológicos e
diante de alterações neurofuncionais, os prejuízos cognitivos provocam mudanças
em várias áreas do desempenho ocupacional (TAMAI; ABREU, 2013).
Para Canon e Novelli (2012) a melhora na qualidade de vida não está
acompanhando a revolução no processo de longevidade, impedindo assim que as
pessoas tenham um envelhecimento bem-sucedido, acarretando no aumento do
número de casos de doenças crônico-degenerativas e limitações funcionais,
representando para a sociedade e para os órgãos governamentais desafios médicos
e socioeconômicos próprios do envelhecimento populacional.
Entre as doenças crônico-degenerativas, destacam-se as demências, que são
caracterizadas pelo declínio cognitivo persistente, sendo que a principal função
comprometida é a memória além de outras funções, que interfere de modo
significativo no funcionamento ocupacional do indivíduo, visto que a progressão da
doença acarreta no comprometendo do desempenho nas AVDs, consequentemente
gerando incapacidades e dependência funcional (APA, 2000; VASCONCELOS et al.,
2007).
O estudo sobre o envelhecimento cognitivo tem sido cada vez mais
importante e Argimon (2006) nos mostra a possibilidade de transtornos em outras
funções

cognitivas

além

da

memória,

despertando

interesse

em

países

desenvolvidos e em desenvolvimento uma vez que consiste em uma demanda
crescente em saúde pública.
O fato de envelhecer não traz consigo a certeza de restrições físicas, Argimon
e Stein, (2005) consideram que o condicionamento físico e a pratica rotineira de
exercícios físicos podem prover a pessoa idosa um condicionamento semelhante à
de um adulto jovem. Coelho et al. (2009) relatam melhoras na função cognitiva
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global e na atenção como efeito da atividade física sistemática. Descrevem que a
prática regular de atividade física pode contribuir para um melhor desempenho
cognitivo, com benefícios neurofisiológicos em função do aumento da vascularização
cerebral e síntese de neurotransmissores além de aumento do fator neurotrófico de
crescimento neural, com repercussão favorável para a plasticidade cerebral, e de
benefícios psicológicos e sociais.

2.2 A memória e sua ação no movimento humano
A neurociência é uma ciência relativamente nova, que faz uma tentativa de
compreender o sistema nervoso e trata do seu desenvolvimento, ações químicas,
funções e patologias (LUNDY-EKMAN, 2004). A autora continua e nos lembra que
as abordagens atuais as investigações do sistema nervoso incluem disciplinas ou
níveis de analise molecular, celular, de sistemas, comportamental e cognitivo e
explica que:
A neurociência cognitiva cobre os campos de pensamento,
aprendizado e memória. Os estudos do planejamento, do uso
da linguagem e das diferenças entre a memória para eventos
específicos e a memória para a execução de habilidades
motoras, são exemplos na análise ao nível cognitivo (LUNDYEKMAN, 2004. p. 3).
Bear, Connors e Paradiso (2002, p. 14) comentam que “a pesquisa no nível
da neurociência cognitiva investiga como a atividade do encéfalo cria a mente” e
concordando com esta ideia Costa (2000) diz que a cognição compreende todos os
processos mentais que nos permitem reconhecer, aprender, lembrar e conseguir
trocar informações no ambiente em que vivemos, e que também se refere ao
planejamento, solução de problemas, monitoramento e julgamento, que são
consideradas como funções cognitivas de alto nível.
O conceito de Memória está atrelado à capacidade de retenção de
informações aprendidas e que possam ser recuperadas e utilizadas posteriormente.
A forma como essas informações são armazenadas no nível cortical podem mudar
com o tempo, não sendo possível precisar um mecanismo que sozinho faça todo o
processo mnemónico (BEAR, CONNORS; PARADISO, 2002; LENT, 2005).
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Os mecanismos neurais da memória não são completamente
conhecidos. Considera-se que informações transitórias e
duradouras, são armazenadas em diversas áreas corticais de
acordo com sua função: memórias motoras no córtex motor,
memórias visuais no córtex visual e... Finalmente o processo
de consolidação é fortemente influenciado por sistemas
moduladores, especialmente aqueles envolvidos com o
processo emocional (LENT, 2005 p. 588).
Hoje se sabe que a memória é uma das funções cognitivas mais vulneráveis
no ser humano e a que mais é afetada no processo de envelhecimento
(ABRISQUETA-GOMEZ, 2013), para Cançado e Horta (2013) o declínio de memória
não necessita, estar associado à lesão estrutural, podendo ocorrer devido à
disfunção fisiológica e não à perda neuronal.
O SNC tem propriedades que podem diminuir o impacto das alterações do
envelhecimento, como: redundância (existem muito mais neurônios no cérebro que o
necessário); mecanismos compensadores (surgem em situações de lesão cerebral e
são mais hábeis conforme o centro atingido); plasticidade (habilidade de neurônios
maduros, com sua rede de dendritos, desenvolverem e formarem novas sinapses,
levando à formação de novos circuitos sinápticos) (CANÇADO; HORTA, 2013).
“A capacidade de alterar sua função, seu perfil químico (quantidade e tipos de
neurotransmissores produzidos) ou estrutura dos neurônios é designada como
Neuroplasticidade” (LUNDY; EKMAN, 2004 – p. 61). Lambert e Kinsley, (2006 – p.
85-86) completa dizendo que “é a natureza dinâmica e adaptativa do cérebro, a
flexibilidade inerente ao cérebro para responder as mudanças ambientais; por
exemplo, aprender ou compensar a perde de funções em áreas lesionadas”.
Confirmando Costa (2000) expõe que circuitos cerebrais lesionados ou
disfuncionantes podem ser substituídos por circuitos vizinhos intactos, em maior ou
menor grau, dependendo da especialização da área afetada. Este fenômeno,
denominado plasticidade, pode ser explorado na reprogramação das redes
neuronais cerebrais, de forma a diminuir os efeitos provocados por diferentes
deficiências ou danos neurológicos.
Para Abrisqueta-Gomez (2013) “embora a maioria dos Idosos não desenvolva
demência, eles podem experimentar algum grau de mudança no comportamento
cognitivo, devido a diversos fatores associados ao processo de envelhecimento,
sendo uma delas o funcionamento da memória”
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Existem vários processos mnemônicos, onde primeiramente se destaca a
fase se aquisição ou aprendizado, seguido pela fase de retenção por tempo
variável, onde podemos perceber que uma retenção por tempo curto pode se tornar
uma retenção prolongada, processo conhecido como consolidação da memória.
Como efeito de utilização dessas informações se observa que elas podem ser
evocadas (fase de lembrança) ou simplesmente esquecidas (LENT, 2005). Para
Purve (2005) a incapacidade de aprender novas informações ou de evocar
informações que já tenham sido adquiridas define amnesia ou esquecimento
patológico.
Autores como Lent (2005), Bear, Connors e Paradiso (2002), Purves et al
(2005) descrevem e concordam em uma organização para a memória onde
primeiramente categorizam a memória de forma qualitativa ou Natureza e
posteriormente incluem categorias temporais da memória. Pautado na natureza ou
caráter qualitativo descreve pelo menos três tipos a memória, a Declarativa ou
Explícita relacionada a fatos e eventos que podem ser expostas em pela
“linguagem” no dia a dia, por isso chamadas declarativas, a memória Nãodeclarativa ou Implícita que não pode ser descrita por meio de palavras não
estando disponível detalhadamente a percepção consciente pois se trata de hábitos,
habilidades e de regras em geral e finalmente a memória Operacional que nos
serve para utilização rápida no raciocínio e no planejamento do comportamento.
Em uma abordagem temporal descrevem três tipos de memória. A
Ultrarrápida ou Imediata que é a capacidade rotineira de manter de manter a
consciência e não dura mais do que alguns segundos; a memória de Curta duração
ou de Trabalho capacidade de manter informações na consciência durante tempo
suficiente que desempenha ações sequenciais, tem duração de minutos ou horas; a
memória de Longa duração que estabelece engramas duradouros, compreendendo
a retenção de informações de forma mais permanente durante dias, semanas e até
mesmo uma vida inteira.
O quadro a seguir trazido por Lent (2005) descreve os tipos e subtipos de
memória e fornece suas características:
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Quadro 2 - Tipos e características da memória

Classificação

Tipos e Subtipos
Ultrarrápida

Quanto ao
Tempo de
Retenção

Curta duração
Longa duração
Explícita ou Declarativa
Episódica

Quanto à
Natureza

Semântica
Implícita ou Nãodeclarativa
De representação
Perceptual
De Procedimentos
Associativa

Não-associativa

Operacional

Características
Dura de Fração de segundos a alguns segundo;
memória sensorial.
Dura minutos ou horas, garante sentido de
continuidade do presente.
Dura hora, dias ou anos, garante registro do passado
autobiográfico e dos conhecimentos do indivíduo.
Pode ser descrita por meio de palavras
Tem uma referencia temporal; memória de fatos
sequenciados.
Envolve conceitos atemporais; memória cultural.
Não pode ser descrita por meio de palavras.
Representa imagens sem significado conhecido;
memória pré-consciente.
Hábitos, habilidades e regras.
Associa dois ou mais estímulos (condicionamento
clássico), ou um estímulo a uma resposta
(condicionamento operante).
Atenua uma resposta (habituação)ou a aumenta
(sensibilização) através da repetição de um mesmo
estímulo.
Permite o raciocínio e o planejamento do
comportamento

Fonte: Lent (2005 p. 593).

2.2.1 Memória não declarativa ou Implícita e sua relação com o movimento

Incluem os aspectos pertinentes a Memória Implícita as habilidades, hábitos,
regras e procedimentos. A memória de representação perceptual, aprendizagem
associativa e não associativa, que constituem formas de memória que não poder ser
descritas facilmente com palavras (LENT, 2005). Bear, Connors e Paradiso (2002)
alertam que as bases neurais desta, são complexas porque diferentes tipos parecem
envolver diferentes estruturas do encéfalo. Indica evidencias de envolvimento do
Corpo Estriado (núcleos da base) no aprendizado e formação de hábitos.
Como componentes da Memória Implícita, Lent (2005) descreve quatro
subtipos que os chama de memória de representação perceptual – que envolve a
identificação da imagem e forma de um objeto antes mesmo de saber a sua função
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e significado, a Memória de Procedimentos – envolve hábitos e habilidade de ordem
motora e não motora, a Memória Associativa e por fia a memória Não-associativa.
Fica claro para pesquisas em neurociência que a memória humana não tem
uma localização precisa em uma determinada área cerebral, estando localizada de
maneira difusa no cérebro humano e sendo dependente de conexões corticais para
ser evocada e utilizada (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2002). Purves et al. (2005)
destacam que a partir da idade adulta já se observa, por meio de métodos de
autópsia, uma progressiva depressão do peso do encéfalo e que em idosos esse
achado pode ser verificado até mesmo em vivos através de exames de imagem.
Conclui que estudos demonstram uma diminuição no numero de conexões
sinápticas no córtex cerebral, sugerindo que estas principais conexões para a
evocação e utilização da memória estejam se deteriorando com o tempo.
Segundo Abrisqueta-Gomez (2013) a memória implícita é pouco alterada
durante o envelhecimento em contrapartida a memória episódica, porém a autora
alerta que “na literatura, percebem-se poucos e inconclusivos estudos com esse tipo
de memória; alguns resultados apontam que a habilidade aprendida declina com a
idade,

enquanto

outras

não

evidenciam

nenhum

tipo

de

deterioração

(ABRISQUETA-GOMEZ, 2013 p. 180). Explica ainda que apesar de existir certo
consenso sobre o fato de idosos terem preservada a memória de procedimento, é
necessário distinguir se a lentidão está relacionada a velocidade de processamento
perceptual ou motor.

As tarefas implícitas típicas baseiam-se em processos
perceptivos, uma vez que beneficiam sobretudo de uma
transferência de natureza perceptiva, em que a recapitulação
do processamento das características físicas dos estímulos
entre o episódio de estudo e a recuperação determina a
eficácia
do
desempenho
mnésico
(VASCONCELOS;
ALBUQUERQUE, 2006 p. 521).
Os processos de memória que são dirigidos pelos dados apresentados como
materiais da tarefa a realizar e constituem uma das melhores operacionalizações
desta abordagem. É importante a dissociação dos processos cognitivos dos
sistemas de memória traduzidos pela operação de diferentes procedimentos
cognitivos exigidos pelas tarefas. O desempenho em uma determinada tarefa de
memória será potencializado pela capacidade de evocação de memórias
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consolidadas, assim as operações cognitivas que beneficiam cada tipo específico de
tarefa dependem da natureza da própria tarefa (VASCONCELOS; ALBUQUERQUE,
2006).
Para Goldstein (2010) e Yantis (2014) O processo perceptivo ou processo
perceptual é uma função contínua cerebral, caracterizando-se como um método pelo
qual as pessoas percebem informações ou estímulos fornecidos pelo ambiente e
criam significado ou reação aos estímulos, que pode ser inconsciente porque é
automático e instantânea.
Paula et al. (2013) chamam o processo perceptual de processamento
visioespacial que está igualmente relacionado com a interpretação de informações
captadas pelas células da retina e o classificam como um componente da cognição
que se refere à captação, ao armazenamento e a utilização de informações
visualmente percebidas para a realização de tarefas do nosso dia a dia. Eles a
associam a percepção de formas, confecção de desenhos, reconhecimento de
objetos, compreensão de mapas, estabelecimento de rotas mentais e construção de
modelos complexos em imagens de tridimensionais.
Lent (2005) descreve que a composição tridimensional da modalidade
visioespacial é composta por uma via cortical dorsal, destinadas à identificação das
relações espaciais dos objetos com o observador e com o mundo, e uma via ventral,
cuja função é reconhecer o objeto dando nome e identificando sua função. Para
Paula et al. (2013) a relação espacial do indivíduo com o ambiente interfere na
capacidade do idoso de se movimentar utilizando essas informações como
referencia de direcionamento.
Existem evidencias que o envelhecimento normal pode levar a falhas
visioespaciais e visiomotoras, sendo recomendadas avaliações que informem sobre
a percepção e habilidades visioespaciais para que possam ser usadas tanto no
diagnóstico como na orientação de familiares e cuidadores.
Esse argumento nos fornece uma forte indicação para realização de trabalhos
de reabilitação não somente no aspecto cognitivo dentro das áreas de linguagem,
pensamento e memória mais também no aspecto motor funcional uma vez que o
movimento humano está diretamente relacionado com áreas de planejamento do
cérebro e estão inseridas neste contexto. Lundy-Ekman (2004) diz que:
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A falta prolongada de movimentos ativos após uma lesão
cortical pode ocasionar a perda subsequente da função em
regiões adjacentes do encéfalo não lesadas. Contudo um
estudo recente demonstrou que os danos subsequentes em
áreas corticais adjacentes podiam ser evitados por movimentos
de retreinamento (p. 70).
Para Ohsugi et al. (2010) e Bear, Connors e Paradiso (2002) a ativação da
área motora primária cortical como o giro pré-central é motivada por habilidades
motoras que envolvem tarefas cotidianas simples porém necessárias na vida
cotidiana, enquanto o estimulo a atividades motoras mais complexas como
movimentos refinados e coordenados, por envolverem a necessidade de
planejamento, sequenciamento e execução do movimento, causam maior ativação
das funções executivas, estas relacionadas com áreas corticais mais amplas como o
córtex pré-frontal e cerebelo.
Assim é importante reconhecer como o treinamento e manutenção de
habilidades cognitivas motoras exercem papel na qualidade de vida, independência
e autonomia do idoso pela estreita relação com a manutenção das Atividades de
Vida Diária e funções executivas, como trataremos no seguinte.
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3 FUNÇÕES EXECUTIVAS E HABILIDADE MOTORA DO IDOSO: FATORES DE
INFLUENCIA NA INDEPENDENCIA, AUTONOMIA E QUALIDADE DE VIDA

A ciência hoje pode afirmar que a adoção de um estilo de vida saudável, com
base na prática de atividades físicas e mentais, alimentação equilibrada e
envolvimento social, são fatores de proteção cognitiva, favorecendo a neuroproteção e a condução ao envelhecimento saudável do ponto de vista cognitivo.
Observa-se ainda uma associação positiva entre a prática de atividade física e a
capacidade cognitiva, particularmente para as funções executivas e memória
operacional (YASSUDA et al., 2011).
Dentre as habilidades motoras, uma das categorias que se destacam por sua
importância são as funções executivas, por compreenderem habilidades que
auxiliam no processo de aprendizagem, englobando sequenciamento de ações, a
inibição, resolução de problemas e flexibilidade nas tarefas, fatores estes que em
conjunto permitem que ações cotidianas sejam executadas. Atividades simples
como atender ao som de uma campainha tocada, a um chamado de uma buzina,
demonstram tarefas simples que envolvem atenção, memória e execução de tarefa
motora para deslocamento dento de um determinado espaço físico visando executar
uma determinada tarefa.

3.1 Funções executivas e Habilidades Motoras

Para Paula et al. (2013) não existe um consenso sobre a definição e os
componentes das funções Executivas, mas a destaca entre os principais
componentes da cognição relacionados à adaptação do indivíduo ao meio. Porém,
Magila e Caramelli (2000) entendem e conceituam “funções executivas” como um
conjunto de habilidades cognitivas e princípios de organização necessários para
lidar com as situações mutáveis e divergentes do relacionamento humano e que
garantem uma conduta adequada, responsável e efetiva. Estas habilidades incluem
planejamento, auto regulação e de coordenação motora fina, sendo dependentes do
funcionamento de áreas pré-frontais e do circuito fronto-estriatal.
Dentre essas habilidades, destaca-se a motora que consiste em movimento
realizado com precisão, com elevada capacidade de coordenação. Este tipo de
habilidade está relacionado com o equilíbrio, estabilidade e manipulação de outros
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objetos, atos contínuos e presentes nas AVDs (GALLAHUE; OZMUN, 2001). Para
Yassuda et al. (2011), estão envolvidas com a estimativa de tempo, capacidade de
alternar entre duas tarefas, ordenar ações, controlar impulsos e ações inadequadas,
estando dependente de habilidades como formular um objetivo, planejar e executar
ações de modo eficiente, avaliar e corrigir o desempenho.
Indivíduos que apresentam um envelhecimento ativo, de maneira geral não
apresentam alterações significativas das habilidades motoras que são essenciais
para a realização das atividades de vida diária, devem ter, por exemplo, boa
orientação no espaço físico, dentro e fora de casa, mas podem ocorrer lentidão e
necessidade de uso de apoio externo, como listas de tarefas, agendas e alarmes. O
uso de utensílios domésticos e ferramentas, assim como a utilização do espaço de
uma mesa ou folha de papel estão preservados. Os idosos saudáveis devem vestirse e imitar gestos e ações sem dificuldades (YASSUDA et al., 2011).
A dificuldade em realizar atividades típicas e pessoalmente desejadas na
sociedade, ou seja, o declínio funcional do idoso, tem um caráter multidimensional,
podendo ser transitório ou permanente, estável ou de evolução continua estando
relacionada aos mais diversos fatores (GALLAHUE; OZMUN, 2001).
Para Rodrigues, Ferreira e Haase (2008, p. 21) “os prejuízos decorrentes do
envelhecimento normal como perda da coordenação motora e lentificação do
processamento da informação são muitas vezes confundidos com os prejuízos
ocasionados pelas doenças que surgem na terceira idade”.
Lourenço e Paradela (2013, p. 1388) nos esclarecem que os problemas de
saúde em indivíduos idosos costumam não se apresentar em apenas um órgão ou
sistema, podendo envolver também aspectos sociais e psicológicos, sendo assim, a
avaliação de saúde precisa ser abrangente, deve buscar, de maneira sistemática,
alterações de natureza estrutural e funcional nos diversos órgãos e sistemas,
avaliando reflexos cognitivos e comportamentais.
Muitos idosos podem permanecer bastante saudáveis e com
boa habilidade funcional até anos tardios, mantendo estáveis
suas características físicas, mentais, de personalidade e
sociais. Se há hábitos e estilos de vida saudáveis, e na
ausência de uma doença importante, haverá adaptabilidade e
reserva funcional suficientes para a maioria das atividades. Ao
contrário, outros podem adquirir incapacidades em quaisquer
dos domínios citados (físico, mental, psicológico, condições de
saúde e socioeconômico), não havendo recuperação. As
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condições crônico-degenerativas, progressivamente mais
prevalentes, vão diminuindo as reservas funcionais e levando à
incapacidade, com deterioração funcional (PASCHOAL, 2013,
p.191).
Teixeira (2006) elaborou uma pesquisa propondo como hipótese que o
declínio de desempenho motor característico do envelhecimento tem como causa
um fator único, originário de deterioração da capacidade de processamento central
de informação, porém em uma análise geral, os resultados indicam inicialmente que
o declínio da habilidade motora não é proporcional ao avanço da idade. Paula et al.
(2013) destacam que o curso das funções executivas ao longo da vida apresenta um
formato de “U” invertido, e esclarece que os déficits nas funções executivas
decorrem em grande número de transtornos e síndromes mais comuns em pacientes
idosos, mas independente disto relacionam-se de forma direta a importantes
prejuízos funcionais.
Para Charchat-Fichman et al. (2005, p 81) O declínio da capacidade cognitiva
e da habilidade motora, decorre dos processos fisiológicos do envelhecimento
normal ou de um estágio de transição para as demências. “O declínio no
desempenho nas tarefas cognitivas é acentuado pela disfunção no centro executivo
da memória operacional que prejudica o desenvolvimento de estratégias de
codificação de material novo e busca de informações previamente armazenadas”.
Em seu estudo, Teixeira (2006) apresenta contrapontos entre diversos
autores com a hipótese de que a perda funcional não ocorre para funções sensóriomotoras que continuam a ser praticadas durante o envelhecimento. O declínio de
desempenho seria determinado de forma seletiva pelo desuso de funções
relacionadas ao controle motor no dia-a-dia dos idosos.

Nesse caso, seriam

esperados declínios diferenciados para diferentes capacidades de movimento. Isto
é, as experiências diárias de um indivíduo modulariam a taxa de declínio motor
durante o envelhecimento, produzindo ritmos diversos de queda de desempenho
com o passar dos anos.
Com o envelhecimento, se observa perda de força muscular progressiva
relacionada a diminuição de massa muscular, que para Ribeiro e Cosenza (2013)
esta perda se dá pela degeneração de motoneurônios e unidades motoras nos
músculos estriados esqueléticos principalmente nas fibras musculares rápidas, que
passam a ser menos utilizadas entrando em processo de atrofia por desuso, e
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consequentemente se observa progressiva lentidão dos movimentos por reinervação
das fibras musculares rápidas por motoneurônios lentos refletindo em lentidão nas
habilidades motoras.
A demência é caracterizada por declínio cognitivo, e se define como uma
síndrome clínica de declínio global, podendo apresentar caráter permanente e
progressivo ou transitório, causada por múltiplas etiologias, suficientemente intensa
para interferir nas atividades profissionais e sociais do indivíduo (NETTO; KLEIN,
2007; CALDAS, 2003).
“A demência é uma doença neurodegenerativa progressiva e, até o momento,
inexorável. Seu diagnóstico é feito na presença de déficit de memória e de outra
função cognitiva, associada a um comprometimento do funcionamento social e
ocupacional” (BANHATO; NASCIMENTO, 2007, p. 65)
A manutenção da capacidade funcional pode ter importantes implicações para
a qualidade de vida dos idosos, por estar relacionada com a capacidade de ocuparse com o trabalho até idades mais avançadas e/ou com atividades agradáveis.
Parece, portanto, bastante relevante planejar programas específicos de intervenção
para a eliminação de certos fatores de risco relacionados com a incapacidade
funcional. (ROSA et al., 2003).

3.2 Independência e Autonomia do Idoso nas AVDs - Atividades de Vida Diária
Um dos cuidados e da preocupação em gerontologia refere-se à relação entre
a doença e a funcionalidade, isto é, como as doenças interferem nas atividades
cotidianas da pessoa idosa. Como já visto a ausência de doenças não caracteriza o
estado de independência do indivíduo, da mesma forma que o fato do idoso
apresentar alguma doença ou até mesmo limitação física não o torna dependente.
Embora uma grande parcela da população idosa brasileira seja
portadora de uma ou mais doenças crônicas, nem todos
possuem limitações relacionadas a essas doenças, e de igual
maneira em alguns casos idosos que não possuem nenhuma
doença crônica de base, podem acabar apresentando
limitações que estão relacionadas ao processo natural do
envelhecimento (RAMOS; PEREIRA; CEOLIM, 2003, p. 794).
De acordo com Netto (2013) autonomia diz respeito à capacidade do
indivíduo de gerir a própria vida e de tomar decisões, enquanto independência se
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refere à capacidade de realizar atividades cotidianas sem auxílio. É fundamental a
busca

pela

caracterização

e

diferenciação

dos

termos

independência

e

dependência. Ele acrescenta ainda que esses termos são relacionados a uma
determinada tarefa o que não significa que o indivíduo possa apresentar, por
exemplo, independência financeira, porém uma dependência afetiva.
Para Gasparetto Sé (2016) autonomia, dependência e independência são
condições que se entrelaçam e compõem o curso de vida com diferentes formas de
manifestação pelas pessoas e por uma sociedade. É possível que uma pessoa seja
dependente, mas sem perder sua autonomia. Moraes, Moraes e Lima (2010)
mostram que a Autonomia e independência são resultantes do equilíbrio entre o
envelhecimento psíquico e biológico.
Qualquer pessoa que chegue, por exemplo, aos oitenta anos capaz de gerir
sua própria vida e determinar quando, onde e como se darão suas as atividades de
lazer, convívio social e trabalho, será considerada uma pessoa saudável ou
autônoma, sendo capaz de determinar e executar seus próprios desígnios, não
importando a presença de outras doenças crônicas como por exemplo, hipertensão,
diabetes, alterações cardíacas ou se toma remédio para depressão. O importante é
que, como resultante de um tratamento bem-sucedido, ela mantém sua autonomia, é
considerada feliz, integrada socialmente e, para todos os efeitos, uma pessoa idosa
saudável (RAMOS; PEREIRA; CEOLIM, 2003).
A

independência

e

autonomia

estão

intimamente

relacionadas

ao

funcionamento integrado e harmonioso dos seguintes sistemas funcionais:

Cognição: é a capacidade mental de compreender e resolver
os problemas do cotidiano.
Humor: é a motivação necessária para atividades e/ou
participação social. Inclui, também, outras funções mentais
como o nível de consciência, a senso-percepção e o
pensamento.
Mobilidade: é a capacidade individual de deslocamento e de
manipulação do meio onde o indivíduo está inserido. Depende
da capacidade de alcance/preensão/pinça (membros
superiores), postura/marcha/transferência (membros inferiores),
capacidade aeróbica e continência esfincteriana.
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Comunicação: é a capacidade estabelecer um relacionamento
produtivo com o meio, trocar informações, manifestar desejos,
ideias, sentimentos; e está intimamente relacionada à
habilidade de se comunicar. Depende da visão, audição, fala,
voz e motricidade orofacial (MORAES, 2009 p.10 e 11).
Pensar é refletir sobre a independência do idoso no sentido de mantê-lo
dentro de sua integralidade, pois pelo processo natural do envelhecimento observase perdas ou fracassos pela incapacidade em manter tarefas que anteriormente
eram de rotina em suas vidas.
Para Toledo e Santos Neto (2006) o declínio funcional e incapacitação podem
levar a um quadro de depressão e consequentemente diminuir a qualidade de vida,
aumento de co-morbidades, maior utilização dos serviços de saúde, aumento dos
riscos de hospitalização e até mortalidade. Para Netto (2013, p. 62) “poucos
problemas têm merecido tanta atenção e preocupação do homem como o
envelhecimento e a incapacidade funcional comumente associada a ele”.
Envelhecer satisfatoriamente depende do equilíbrio entre as limitações e as
potencialidades do indivíduo, o qual lhe possibilitará lidar, com diferentes graus de
eficácia, com as perdas inevitáveis do envelhecimento. A maioria dos modelos
biológicos de envelhecimento divide-se em duas categorias, na primeira, estão os
modelos que propõe que o envelhecimento procede do acúmulo de dano, que
excederia os mecanismos de reparo normal das células; na segunda, os modelos
propõem que existe um mecanismo de programa genético escrito nos genes, que
definiria o momento em que os processos de senescência começam (NERI, 1995).
Gasparetto Sé (2016) define independência como a capacidade funcional, ou
seja, a capacidade de realizar as atividades básicas do nosso dia-a-dia como por
exemplo, alimentar-se, fazer a higiene pessoal, vestir-se, se locomover, etc... e
atividades instrumentais da vida diária como por exemplo fazer compras, usar meio
de transporte, cozinhar e preparar uma refeição, o autocuidado a ponto de
sobreviver sem ajuda para o manejo instrumental da vida.
Sabe-se que à medida que o ser humano envelhece, muitas tarefas
do cotidiano, consideradas banais e, portanto, de fácil execução, vão
paulatinamente e muitas vezes de forma imperceptível, tornando-se
cada vez mais difíceis de serem realizadas, até que o indivíduo
percebe que já depende de outra pessoa para tomar um banho, por
exemplo (ARAÚJO et al., 2007 p. 379).
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Relaciona-se, portanto, a independência como fator preponderante para a
realização das AVDs, uma vez que sua realização está vinculada a capacidade em
gerir e realizar funções fundamentais.

Para Dias et al. (2014), o desempenho

funcional diz respeito à execução das atividades no dia a dia, relacionando
componentes biológicos, psicológicos e ambientais, além de parâmetros como
qualidade e segurança. O desempenho funcional influencia na capacidade da
pessoa manter uma vida comunitária independente e segura e auxilia na
determinação de intervenções que se fazem necessárias.
Dias et al. (2014) e Mello e Mancini, (2007) concordam e descrevem que as
AVDs se dividem em três níveis funcionais de atividade (básicas, Instrumentais e
Avançadas):
ABVDs – Atividade Básicas de Vida Diária definida como atividades
voltadas para o autocuidado e para a mobilidade funcional, nelas se incluem
atividades relacionadas à sobrevivência do indivíduo tais como o cuidado pessoal
(alimentar-se, tomar banho, vestir-se, continência, higienizar-se e etc.) e Mobilidade
Funcional (deambulação, mobilidade em cadeiras de rodas, mobilidade no leito e
transferências). A dependência nessas tarefas estabelece os maiores níveis de
comprometimento funcional, sendo precedido por alterações em outras tarefas que
envolvem interações entre os indivíduos e destes com os recursos do ambiente.
Em um conceito bem claro e simples podemos definir com habilidade do idoso
em executar atividades que permitam cuidar de si próprio e viver independente em
seu meio. (GALERA; REBOUÇAS, 2005; COSTA et al., 2001).
Para Moraes (2009) trata-se de um conjunto de atividade fundamentais para a
autopreservação e sobrevivência do indivíduo, pois envolve tarefas do cotidiano
necessárias para o cuidado do corpo como tomar banho, se vestir sem auxilio,
higiene pessoal (uso do banheiro), transferência de posições, continência
esfincteriana e capacidade de se alimentar sem auxílio.
As Atividades Básicas de Vida Diária estão relacionadas com a sobrevivência
e o bem-estar do indivíduo tomando aspecto fundamental para se viver em um
mundo social. Podemos citar como exemplos dessas tarefas:
▪

Banho – hábito de higiene corporal que envolve habilidade para utilizar
sabonete para se ensaboar, lavar o cabelo, utilização de toalhas para secar
todas as partes do corpo, manter-se de pé com segurança independente das
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condições do piso com manutenção da postura do corpo no ato e
transferências para entrar e sair o banho nos casos de idosos que necessitam
e utilizam cadeiras de roda para se locomover.

Para Orem (2003) além de ser uma necessidade humana básica, a higiene
corporal é condição imprescindível para uma vida saudável, não só para indivíduos
ativos, mas também para pessoas em estado de fragilidade restritas ao leito e
dependentes de outros. Para o autor a incapacidade de executar o autocuidado o
torna dependente de atuação externa para fazê-lo.
▪

Higiene pessoal – hábitos de autocuidado que envolvem a tarefa de pentear
o cabelo, cortar as unhas, uso de loções corporais e desodorante, passar e
retirar maquiagem, fazer a barba.

▪

Higiene no vaso sanitário – a capacidade de abaixar e suspender as
roupas, limpar o corpo, manusear absorvente higiênico, utilizar cateteres e
também, quando necessário a transferência de cadeiras para o vaso
sanitário.

▪

Vestir – a capacidade de selecionar as roupas e acessórios de acordo com a
hora do dia, clima e ocasião, pegar e guardar roupas no armário, vestir e
despir adequadamente, fechar e abrir fechos, botões, zíperes, cadarços,
colocar e retirar próteses e órteses.

Tais atos representam uma demonstração do nível de autoestima do idoso e
neste sentido Horta (1979) descreve esta tarefa como uma necessidade
psicobiológicas do homem, intimamente ligada a outras necessidades do indivíduo
como nutrição, oxigenação, locomoção, segurança, autoimagem e sociabilização,
uma vez que o ser humano é um todo em suas necessidades, destacando a
importância desta para a manutenção de inter-relações com o mundo promovendo a
saúde por ações cuidativas seja a nível psicobiológico, psicossocial e cultural.
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▪

Higiene Bucal – descrevem-se ações como escovar os dentes, uso
adequado do fio dental, inspeções bucais, entre outros.

Para Mello (2005) a promoção da saúde bucal voltada ao idoso, não pode
deixar de considerar a comprovada interferência mútua entre o estado de saúde
geral e as condições de saúde bucal e que podem entrar num ciclo infindável de
agravos à saúde e prejudicar o processo de envelhecimento saudável.
“As ações desenvolvidas em um programa para idosos devem promover a
interação com as demais áreas do conhecimento, pois a avaliação de saúde geral e
bucal dessa população requer conhecimentos interdisciplinares e acompanhamento
multiprofissional” (SAINTRAIN; VIEIRA, 2008 p. 1130)
As condições de saúde bucal influenciam na autoestima, na fala, na
percepção do paladar, na digestão e na deglutição. A higiene correta
da boca, após as refeições, é uma conduta que precisa ser reforçada
com a pessoa idosa para favorecer a saúde bucal. O cuidado com a
saúde bucal auxilia na preservação da capacidade mastigatória,
evitando que as refeições sejam restritas a alimentos facilmente
mastigáveis. A capacidade mastigatória da pessoa idosa interfere na
seleção dos alimentos e na maneira de prepará-los. Assim, a
preservação da saúde bucal permite maior flexibilidade no
planejamento das refeições e mais prazer com a alimentação
(BRASIL, 2009 p. 19).

▪

Alimentação – envolve o processo para selecionar, organizar e levar a
comida ou líquido do prato ou copo para a boca. Esta relacionada ao controle
e coordenação de movimento dos membros superiores.

▪

Comer – neste se inclui a capacidade de manipular e manter o alimento e a
saliva no interior da cavidade bucal e ao processo de deglutição (engolir) com
sucesso.

Orientar a pessoa idosa a comer devagar, mastigando bem os alimentos é
uma prática de incentivo a uma alimentação adequada. Neste sentido é importante a
ciência de que na boca se inicia o processo digestório e que mastigar
adequadamente os alimentos estimula a produção de saliva mantendo o alimento
em contato com a superfície da língua por mais tempo, favorecendo a percepção do
sabor. A trituração dos alimentos ou digestão mecânica, feita pelos dentes favorece
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a ação enzimática da amilase salivar sobre o alimento contribuindo para diminuir a
sensação de fome, sendo importante para idosos em controle de peso (Brasil, 2009).
▪

Controle vesical – neste inclui-se o controle voluntário esfincteriano para
bexiga e do intestino, bem como o uso adequado de equipamentos
necessários.

A incontinência fecal pode variar de um vazamento ocasional de fezes até a
perda total do controle sobre os movimentos de exoneração intestinais. O canal
anal é constituído por um esfíncter interno e outro externo e é enervado pelo nervo
pudendo, fundamental para o funcionamento de toda a musculatura que controla
o esfíncter anal. Qualquer alteração anatômica ocorrida nessa região pode levar
à incontinência fecal. Nas pessoas idosas costuma ocorrer redução no número
de células

musculares do

períneo e

fechamento

insuficiente

do canal

anal,

causando incontinência fecal. Acima dos 70 anos, ela se manifesta igualmente nos
dois sexos (MOORE; DALLEY; AGUR, 2012; ABCMED, 2014).
▪

Mobilidade funcional – caracteriza-se pela capacidade de se movimentar
livremente durante as atividades do dia a dia, mesmo em caso de
necessidade de transferências da cama para a cadeira e outras, e ainda pela
competência em transportar objetos.

▪

Manutenção de objetos pessoais – controle sobre o uso, limpeza e
manutenção de aparelhos pessoais tais como auditivos, lentes de contato,
órteses, próteses e dispositivos sexuais.

▪

Atividades sexuais competência em práticas que envolvem atividades que
resultem satisfação sexual.

AIVDs - Atividades Instrumentais de Vida Diária são aquelas relacionadas
ao gerenciamento da vida, do ambiente domestico e da moradia na comunidade,
determinando ou não a capacidade do idoso viver sozinho, nelas se incluem o
Gerenciamento Pessoal (usar o telefone, manusear dinheiro, autoadministrar
medicações), Gerenciamento Doméstico (fazer compras, preparar alimentação, lavar
roupas, executar tarefas domésticas) e Mobilidade na Comunidade (uso de
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transportes) Envolvendo componentes físicos, cognitivos e sociais, sofrendo
influência também da geração, da cultura e do gênero.
Envolve tipos de atividades mais complexas que as Atividades Básicas
norteando sobre a capacidade do idoso em viver sozinho na comunidade. Tem por
característica a relação do cuidado intradomiciliar na manutenção dos afazeres
domésticos como preparo de alimentos, fazer compras, controle do dinheiro, uso do
telefone, lavar e passar roupa, uso correto dos medicamentos e sair de casa sozinho
(MORAES, 2009). Nos lembra ainda que as questões relacionadas ao gênero,
cultura local e contexto familiar podem ser influenciadores neste aspecto.
▪

Gerenciamento da comunicação - Capacidade de enviar, receber e
interpretar informações utilizando uma variedade de sistemas e equipamentos
incluindo ferramentas para a escrita, telefones, computadores, recursos
audiovisuais, pranchas de comunicação, campainhas de emergência e
quando necessário equipamentos de comunicação alternativa.

▪

Mobilidade na comunidade – Observa-se a capacidade em movimentar-se
na comunidade e utilizar transporte público ou privado como caminhar em
superfície plana ou com obstáculos (buracos) ir ao supermercado, dirigir,
andar de bicicleta, pegar táxi ou ônibus.

▪

Gerenciamento financeiro – Ter controle e utilizar recursos financeiros,
planejamento financeiro a curto e longo prazo.

▪

Compras Autonomia para preparar de lista de compras, transportar os itens,
seleção forma de pagamento, uso adequado do dinheiro.

▪

Cuidar de outras pessoas – Capacidade de selecionar e supervisionar
cuidadores ou cuidar pessoalmente de alguém.

▪

Cuidar de animais de estimação – realizar, organizar, supervisionar ou
promover o cuidado de animais de estimação ou serviço.

▪

Criação dos filhos - cuidar, supervisionar e dar suporte as necessidades e
ao desenvolvimento da criança.

▪

Gerenciamento e manutenção da saúde – realização de práticas saudáveis
e de promoção do bem-estar como exercícios físicos, nutrição adequada,
controle de riscos a saúde e rotina na ingestão de medicamentos.
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▪

Estabelecimento e manutenção da casa - Capacidade para a manutenção
da casa, jardim, quintal, carro, conserto de roupas e objetos da casa,
conhecimento para identificar e solicitar ajuda para reparos.

▪

Preparação de alimentos e limpeza – capacidade de planejar, habilidade de
preparar e servir refeições balanceadas nutricionalmente, habilidade para
higienizar os alimentos e limpar os utensílios após a refeição.

▪

Cognitivo Social – envolve aspectos relacionados à interação do Idoso em
sociedade, a comunicação entre vizinhos, a capacidade em resolução de
problemas da rotina diária, e processamento e evocação de memórias para
eventos.

▪

Observância religiosa – Participação em eventos, seguindo as regras dos
cultos religiosos.

▪

Procedimentos de segurança – competência e habilidade de procedimentos
de segurança para agir em situações inesperadas e solicitar auxílio quando
necessário.

Autores como Dorantes-Mendoza et al. (2007) e Rovner, Casten e Leiby
(2012) acrescentam ainda como determinantes na dependência para realização da
AIVDs o prejuízo da memória verbal, o déficit cognitivo, depressão, redução da
acuidade visual e amputação de membro e que tais podem ser agravados em idade
mais avançada e pela presença de comorbidades.
Em um estudo apresentado por Paz (2004), realizado em um hospital
publico de Porto Alegre, pacientes que receberam alta hospitalar e permaneceram
um período de imobilidade, 78% apresentavam dependências para realização das
AIVDs, apresentando incapacidade de fazer compras, atividades voltadas a
manutenção de suas casas, utilizar transporte público, lavar roupas e ainda
dificuldade em planejar e cuidar de seus recursos financeiros, porém desses houve
a manutenção da capacidade em manipular o telefone e também de planejar,
preparar e servir refeições.
Assim se revela a importância do diagnostico funcional de idosos fornecendo
um instrumento norteador para métodos terapêuticos, prevenindo a exclusão do
cotidiano desses idosos.
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AAVDs – Atividades Avançadas de Vida Diária que se relaciona à melhor
avaliação cognitiva e manutenção de excelente qualidade de vida, são relacionadas
aos papéis sociais (Atividades políticas, manutenção de contatos sociais, frequentar
restaurantes e eventos sociais, participar de grupos sociais ou religiosos e
relacionar-se e visitar amigos e parentes) e ao funcionamento independente da vida
prática, no lazer (dirigir automóveis, praticar atividades físicas, preparar refeições
para amigos, atividades manuais, a prática de jardinagem, leituras, pescas, viajar,
etc.) e nas atividades produtivas (prestar serviços comunitários, trabalhar, praticar
atividade religiosas e solitárias). Um leve declínio no desempenho das atividades
avançadas de vida diária (AAVDs) poderia ser marcador de declínio funcional futuro.
Relacionam-se com a integração do idoso com a sociedade, envolvendo
“atividades produtivas, recreativas e sociais, como trabalho formal ou não, gestão
financeira, direção veicular, participação em atividades religiosas, serviço voluntário,
organização de eventos, uso de tecnologias (uso da internet, hobbies, etc.), dentre
outros (MORAES, 2009 p. 13)
Com base nas especificidades de cada nível de competência em AVDs,
Moraes (2009) classificou o declínio funcional em:

Independência: realiza todas as atividades básicas de vida
diária de forma independente.
Semidependência: representa o comprometimento de, pelo
menos, uma das funções influenciadas pela cultura e
aprendizado (banhar-se e/ou vestir--se e/ou uso do banheiro).
Dependência incompleta: apresenta comprometimento de
uma das funções vegetativas simples (transferência e/ou
continência), além de, obviamente, ser dependente para
banhar-se, vestir-se e usar o banheiro. A presença isolada de
incontinência urinária não deve ser considerada, pois é uma
função e não uma atividade.
Dependência completa: apresenta comprometimento de todas
as AVD, inclusive para se alimentar. Representa o grau
máximo de dependência funcional. (MORAES. 2009 p.12)
A avaliação dessas condições é de fundamental importância para o
planejamento e a organização de políticas assistenciais adequadas. Nesse sentido,
a manutenção da capacidade funcional, referente à capacidade de desempenhar
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tarefas necessárias ou desejáveis na vida das pessoas, é considerada parâmetro
importante para manter-se ativo no envelhecimento (DIAS et al., 2014 p.226).
Para Ben-Ezra e Shmotkin (2006) é importante um olhar com maior critério as
condições de independência do idoso, pois a incapacidade funcional constitui um
forte preditor de mortalidade na população de idosos, e nos orienta a incluir na rotina
de avaliação diagnóstica dos profissionais de saúde que atuam na saúde do idoso.
Del Duca (2008) faz um importante alerta ao desafio em saúde pública nas
próximas décadas, de um diagnóstico assertivo e na prevenção dos possíveis riscos
associados à incapacidade funcional, visando a busca por uma longevidade com
maior independência, autonomia e qualidade de vida para os idosos.

3.3 Qualidade de Vida e Envelhecimento Ativo
Segundo Eliopoulos (2011, p. 72) “Um dos marcos do envelhecimento bemsucedido é o conhecimento de si mesmo – isto é, perceber as realidades de quem
se é e seu lugar no mundo”.
Como tentativa de se traçar um perfil a respeito da velhice, é significativo
levar em consideração as transformações fisiológicas e perdas orgânicas sofridas
pelo indivíduo nesta fase da vida e lembrar que essas perdas apresentam uma
variabilidade enorme (NERI, 1995; RIVEIRO et al., 2013).
A longevidade tem implicações importantes para a qualidade de vida,
podendo trazer problemas com consequências nas diferentes dimensões da vida
humana, física, psíquica e social. Viver mais não parece ser suficiente para
aumentar o bem-estar e a felicidade humana (PASCHOAL, 2013; AMARO, 2015).
Paschoal (2013) relata sobre a ambiguidade vivenciada por muitas pessoas
ainda jovens, onde de um lado está a possibilidade da longevidade, ou seja, o
desejo de viver cada vez mais, se contrapondo ao temor de viver em meio a
incapacidades e à dependência. Amaro (2015) destaca que viver mais só faz sentido
se o aumento de longevidade for acompanhado de qualidade de vida. Um dos
aspectos que influencia a longevidade são as atitudes das pessoas, que podem ser
definidas como estados internos que predispõem para reações positivas ou
negativas a respeito das coisas, dos outros e de si próprio.
Desse modo entende-se que alcançar a qualidade de vida assume um sentido
pessoal ou individual e Santos et al. (2002) define que qualidade de vida está
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relacionada à autoestima e ao bem-estar pessoal envolvendo aspectos como a
capacidade funcional, o estado emocional, a interação social e familiar, a atividade
intelectual, o autocuidado, o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos e a
religiosidade, o nível socioeconômico, o estilo de vida, a satisfação com o emprego
e/ou com atividades diárias e o ambiente em que se vive.
Paschoal (2013, p. 186) confirma este pensamento afirmando que a qualidade
de vida tem múltiplas dimensões, como, por exemplo, a física, a psicológica e a
social, e acrescenta que, a saúde percebida e a capacidade funcional são variáveis
importantes que devem ser avaliadas, assim como o bem-estar subjetivo, indicado
por satisfação. Na velhice, fatores relacionados com a idade afetam a saúde,
dimensão fundamental da qualidade de vida nessa fase da existência.
Assim, Toscano e Oliveira (2009) afirma que a de qualidade de vida tem que
ser compreendida como influenciada por todas as dimensões da vida, porém, não
deve estar limitada à existência ou não de morbidades. Em sua pesquisa que foi
realizada pela Universidade Federal de Alagoas, ele afirma ainda que, o estilo de
vida saudável tem sido associado ao hábito de práticas de atividades físicas e,
consequentemente, a melhores padrões de saúde e qualidade de vida. Esta
afirmativa se comprovou por meio de sua pesquisa que tinha por objetivo comparar
a qualidade de vida em idosos com distintos níveis de atividade física.
Para este trabalho ele utilizou como instrumentos, o IPAQ (International
Physical Activity Questionnaire) na sua versão longa e o SF-36 (The medical
outcomes study 36-item short-form healthy survey) para avaliar o nível de atividade
física e a qualidade de vida respectivamente. Utilizou como amostra 238 idosas,
escolhidas aleatoriamente em 23 grupos de convivência do município de Aracaju SE e concluiu que a qualidade de vida de idosas que possuem maior nível de
atividade física é melhor que as de menor nível de atividade física e recomenda
ações voltadas para esse grupo populacional, no sentido de preparar a sociedade
brasileira para um envelhecimento mais saudável, o que aumentará a qualidade de
vida adicional adquirida ao longo de décadas.

Embora seja possível desfrutar de boa qualidade de vida até idades
avançadas, o fato é que a população idosa é mais predisposta a
apresentar dependência física, déficits cognitivos e dificuldades
associadas ao autocuidado e à manutenção de uma vida
independente (ALVES; RIBEIRO, 2015, p. 303).
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Estes autores acrescentam que considerando o grande aumento da
expectativa de vida e as comorbidades, dependências e limitações decorrentes da
longevidade, os cuidados de longa duração, figuram como uma necessidade
premente. E como cuidados de longa duração considere-se uma gama de serviços
prestados de forma continuada visando atender ao idoso em suas necessidades de
moradia, alimentação, saúde, convivência familiar e comunitária, garantindo, assim,
um envelhecimento com dignidade.
Com base em seus estudos sobre o que denominam “plasticidade cognitiva”,
Baltes e Smith (2006) sugerem que, nos últimos 30 anos, nos países desenvolvidos,
os idosos ganharam aproximadamente cinco “anos bons de vida” com base no seu
nível de funcionamento físico e mental. Aponta também que nestes países
desenvolvidos a população que hoje têm 65 anos ou mais, apresentam menos
incapacidades físicas (o que atesta sua competência para o funcionamento na vida
cotidiana) do que coortes anteriores da mesma faixa de idade. Ele ainda nos mostra
que:

É preciso lembrar que os progressos atuais em expectativa de vida e
em competência física e mental não resultam de algum progresso
genético para a espécie humana, mas do efeito de forças culturais e
sociais contemporâneas. Em conjunto, melhoras ambientais e
materiais; práticas médicas mais avançadas; melhoria na situação
econômica dos idosos; sistemas educacionais e meios de
comunicação mais efetivos; melhores recursos psicológicos, tais
como leitura e escrita em computador, e muitos outros fatores, estão
permitindo que os idosos se aproximem do seu limite de máxima
duração de vida em condições mais saudáveis (BALTES; SMITH,
2006, p. 13 e 14).

Gonçalves e Outeiro (2015, p.259) nos alertam ao fato de que durante o
envelhecimento, pode ocorrer declínio de memória e das capacidades cognitivas,
sem ser possível garantir ou prever a estabilidade desse declínio e se ele provocará
repercussão na qualidade de vida, ou se progredirá para uma demência severa.
Estas perdas iniciais são consideradas como déficit cognitivo leve e
juntamente com as demências (quadros mais severos) não são doenças específicas,
mas representam uma condição severa de perda de conhecimento que é causa ou
consequência de certa doença. Diz-nos ainda que, esses quadros iniciais (Déficit
Cognitivo Leve) é um estado que não interfere com as tarefas do dia-a-dia, sendo
um estado pré-demência. Posteriormente, a demência pode surgir, primeiro de
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maneira leve ou moderada e pode culminar num estado severo de perda de
autonomia, de noção do contexto e da própria identidade (GONÇALVES; OUTEIRO,
2015).
Amaro (2015) destaca algumas condições de valor na manutenção de uma
boa qualidade de vida, como por exemplo, ter um bom funcionamento físico e mental
que pode ser conseguido pela manutenção de uma vida ativa e consequentemente
da independência (capacidade de tomar decisões relacionadas com o dia a dia com
nenhum ou reduzido auxílio de outras pessoas).
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4 AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO IDOSO

É necessário se avaliar a capacidade funcional do idoso nas Atividades de
Vida Diária, pois fornece significativo instrumento na formulação de estratégias para
manutenção e da qualidade de vida dessa população.

A avaliação funcional é realizada através da observação e da
mensuração da capacidade em realizar as atividades presentes em
todos os grupos, pode ser compreendida como uma tentativa
sistematizada de avaliar, de forma objetiva, os níveis de dependência
e independência. Permite-nos detectar situações de risco, identificar
áreas de disfunção e necessidades, monitorar o declínio funcional do
idoso, estabelecer um plano de cuidado adequado às demandas
assistenciais identificadas e identificar a necessidade de utilização de
serviços especializados (FONSECA; RIZZOTTO, 2008 p. 367).

Epstein et al. (1987) esclarecem que é importante uma avaliação
multidisciplinar do idoso quando este apresenta déficits, físico, mental, funcional,
social, para que possam criar planos de cuidados, serviços e intervenções
adequados aos seus problemas, necessidades e incapacidades. “A avaliação da
capacidade funcional (CF) dos idosos pode detectar possível risco de dependência
futura, estabelecer níveis de morbidade de mortalidade, além de poder balizar
intervenções direcionadas aos idosos” (CAMARA et al., 2008 p. 249).
Para Freitas et al. (2013) a avaliação da capacidade funcional de idosos
consiste em um método para descrever as habilidades e limitações no desempenho
de tarefas necessárias na vida diária, atividades de lazer, ocupacionais e interações
sociais, estando diretamente relacionada á função motora do idoso.
A perda da habilidade funcional ou incapacidade define-se como uma
restrição qualquer ou perda da capacidade de executar as Atividades de Vida Diária
cotidiano ao idoso. A Incapacidade funcional pode se caracterizar de maneira
temporária ou permanente, reversível ou irreversível e progressivo ou não
(BORGES, 2006). A OMS (2002) utiliza, como processo em compreender e definir
a deficiência, a ICIDH - Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e
Desvantagens, que tem se mostrado importante nesta missão.
Sua utilização teve Início em 1980 e foi revisada no final dos anos 1990,
dando origem ao IFC - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade
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e Saúde em 2002. Neste sentido o quadro 3 que vem a seguir apresenta esta
classificação e os seguintes critérios:
Quadro 3 – Classificação internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

CLASSIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Incapacidade

Situação física da pessoa e se refere ao
nível orgânico, como anormalidade
funcional ou estrutural do corpo

Deficiência

Limitação de atividades devido à
incapacidade e seu impacto no
desempenho do indivíduo

Desvantagem

Limitações em termos de desempenho
de um papel social sendo consequência
geral da incapacidade e/ou deficiência
Fonte: OMS (2002) adaptado

Schneider, Marcolin e Dalacorte (2008, p.8) chamam a atenção ao fato de que
“como a incapacidade funcional afeta cerca de um quarto dos idosos, identificar e
tratar esses pacientes é de extrema importância para mantê-los mais saudáveis e
independentes dentro das possibilidades terapêuticas”.
Avaliar o nível de independência funcional tem como propósito a objetividade
do plano de tratamento e contribui no planejamento do cuidado aos idosos e na
atuação da família na prestação desses cuidados, uma abordagem deve incluir, à
avaliação e monitoramento das habilidades cognitivas, da capacidade para
desempenhar Atividades da Vida Diária, do comportamento e da progressão da
doença. Os resultados da avaliação podem ser considerados indicadores da
qualidade da intervenção já realizada (TALMELLI et al., 2010; BORGES, 2006).
Como alerta Rosa et al. (2003) descreve que os fatores mais fortemente
associados com as capacidades funcionais estão relacionados problemas de saúde
e deficiências, porém é importante observar seus estudos mostram que a
capacidade

funcional

sofre

também

influencia

por

fatores

demográficos,

socioeconômicos, culturais e psicossociais, tornando-se notório a inclusão de
comportamentos relacionados ao estilo de vida como fumar, beber, excessos
alimentares, práticas de exercícios físicos, a tolerância a estresse psicossocial, a
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percepção de autoeficácia e controle, a manutenção de relacionamentos sociais e
de apoio como potenciais fatores explicativos da capacidade funcional.

4.1 Instrumentos de Avaliação Funcional utilizados no Brasil
Para Tedesco (2002) um aspecto impotente quanto a análise dos
instrumentos de avaliação, é em sua descrição agrupa-los em três categorias de
classificação de acordo com a sua finalidade. Neste aspecto descreve como
Avaliação Descritiva instrumentos que buscam uma visão objetiva do indivíduo no
contexto atual, preferencialmente é obtida por meio de aplicação rápida e
normalmente é utilizada com este objetivo. Em contrapartida Instrumentos de caráter
Avaliativo buscam avaliar as mudanças ao longo do tempo.
Um terceiro tipo de avaliação são as chamadas Preditivas que tomam por
base a probabilidade de como o indivíduo estará em uma dada situação no futuro.
Sendo o futuro demasiadamente variável o desempenho funcional pode ser
modificado devido à muitas alterações biopsicossociais, sendo assim, as avaliações
com finalidade preditiva não são encontradas entre os instrumentos de avaliação
funcional (TEDESCO, 2002).

Para a avaliação do desempenho em atividades que compõe o
cotidiano de um indivíduo, faz-se necessário a busca de instrumentos
de avaliação confiáveis e válidos, uma vez que contribuem para: o
diagnóstico clínico e terapêutico ocupacional; para a avaliação e
acompanhamento do desempenho funcional dos pacientes e para
fornecer subsídios às intervenções (CANON; NOVELLI, 2012, p.254).

Borges (2006) afirma que a motivação em quantificar as alterações das
capacidades ligadas às funções humanas relacionadas às AVDs se deu por sua
relação com uma melhora na qualidade de vida. Nos mostra ainda que se tem
utilizado atualmente diversas formas de se quantificar as condições funcionais do
idoso. Para tanto, são utilizadas escalas que medem a independência funcional de
indivíduos em condições clínicas especiais favorecendo, maior compreensão de
suas dificuldades.
Em um trabalho realizado por Paixão e Reichenheim (2005) foi feito um
levantamento em literatura nacional e internacional, a respeito da utilização em
pesquisa sobre os Instrumentos de Avaliação das AVDs e demonstrou naquele
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momento que foram encontrados 482 estudos relacionados à dimensão de ABVDs,
dentre eles 45 de validade e/ou confiabilidade. Chamou a atenção ao fato de que
90% (450 estudos) destes utilizaram a Escala de Barthel e a Escala de Katz sendo
dois destes estudos no Brasil ainda que não se tenha adaptação ao contexto
brasileiro.
Com relação ao levantamento feito a respeito de avaliação das AIVDs foram
encontrados onze instrumentos utilizados em 572 artigos. Desse total mais de 80,0%
(467 estudos) se referem ao HAQ – 144 utilizações sendo 2 no Brasil e ao MIF – 262
utilizações sendo 1 no Brasil, que se destacam pelo total de utilização (PAIXÃO;
REICHENHEIM, 2005).
Em um trabalho mais recente Parentoni (2013) agrupou as escalas mais
utilizadas atualmente de acordo com o tipo de AVDs. Em seu levantamento mostrou
que dentre as escalas mais utilizadas em avaliação das AVDs estão a Escala de
Katz ou Escala de independência em atividades da vida diária, a Escala de Barthel e
a Medida de Independência Funcional (MIF) relacionadas com investigação das
ABVDs. Observou ainda que são de maior utilização os para se avaliar a capacidade
funcional em AIVDs os instrumentos de pesquisa Escala de Lawton e Brody, a
Escala de Pfeffer, o Health Assessment Questionnaire- HAQ e ainda Berg Balance
Scale- BERG.
Assim passa-se a conhecer tais instrumentos de avaliação da capacidade
funcional.
4.1.1 ABVDs – Atividade Básicas de Vida Diária

A Escala de Katz ou Escala de Independência em Atividades da Vida Diária
(EIAVD) foi criada por Sidney Katz, em 1963, para avaliar a capacidade funcional do
indivíduo idoso (Katz et al., 1963) é “uma das escalas mais utilizadas para avaliar o
desempenho nas AVD já adaptada para o Brasil” (LINO, 2013 p.1418). O autor
aponta ainda que este teste avalia a independência ou dependência funcional dos
indivíduos ao tomar banho, vestir-se, ir ao vaso sanitário, transferir-se, manter-se
continente e alimentar-se e se esses atos são realizados com ou sem supervisão,
orientação ou assistência pessoal ativa. Parentoni (2013) esclarece que essa escala
possui aplicação de 5 a 10 minutos e prediz mortalidade, institucionalização e alta
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hospitalar,

adequado

para

idosos

mais

dependentes,

não

contemplando

deambulação.
Neste instrumento encontram-se uma lista organizada hierarquicamente das
respostas neurológicas e locomotoras, contendo seis itens que demonstram padrões
de desenvolvimento infantil. Nos mostra que a perda da função no idoso começa
pelas atividades mais complexas, como a capacidade de vestir-se, de tomar banho,
evoluindo a perdas de autorregulação como se alimentar e as de eliminação ou
excreção. Portanto ele toma como realidade que o declínio funcional e a perda da
capacidade para executar as atividades da vida diária nos pacientes idosos seguem
um mesmo padrão de evolução, ou seja, perde-se primeiro a capacidade para
banhar-se e, a seguir, para vestir-se, transferir-se da cadeira para a cama (e viceversa) e alimentar-se.
Na versão inicial Katz (1963) apresenta um formulário de avaliação composto
por três categorias de classificação para resposta: independente, parcialmente
dependente ou totalmente dependente.
Citando diversos autores Parentoni (2013) e Paixão Jr. e Reichenheim (2005)
nos mostram algumas características pertinentes a escala de Katz, dentre elas o fato
de ser uma escala adequado para idosos mais dependentes, não contemplando
deambulação e não alertando a pequenas mudanças no quadro funcional do Idosos,
ainda que tenha foco em predizer mortalidade, institucionalização e alta hospitalar.
Minosso et al (2010) e Mahoney e Barthel (1965) apresentaram um estudo e
avaliaram a utilização da do Índice de Barthel e o descreve como pertencente ao
campo de avaliação das atividades da vida diária (AVDs) medindo a independência
funcional no autocuidado, mobilidade, locomoção e eliminações em dez tarefas:
alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações intestinais, eliminações
vesicais, uso do vaso sanitário, passagem cadeira-cama, deambulação e escadas.
Na versão original, cada item é pontuado de acordo com o desempenho do paciente
em realizar tarefas de forma independente, com alguma ajuda ou de forma
dependente. Uma pontuação geral é formada atribuindo-se pontos em cada
categoria, a depender do tempo e da assistência necessária a cada paciente.
Esclarecendo sua utilização Parentoni (2013) mostra que a pontuação varia
de 0 a 100, onde se avaliam 10 tarefas valendo 10 pontos cada em intervalos de
cinco pontos, e as pontuações mais elevadas indicam maior independência, quanto
maior for o escore, maior o nível de dependência. Sua pontuação é graduada em:
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0 ponto - Realiza de forma independente
5 pontos- Necessita de alguma ajuda
10 pontos- Dependente.

Esta forma de avaliação e utilização da escala corresponde a sua versão
original (MAHONEY; BARTHEL, 1965) criada e publicada, e com ampla utilização
como exposto anteriormente. Tem por objetivo quantificar e monitorar a
(in)dependência dos indivíduos para a realização das ABVD.
Segundo Araújo et al. (2007) durante o tempo que se utiliza a Escala de
Barthel tem-se desenvolvido versões que se distinguem do original, graduando e
pontuando de forma variada cada item da escala, aumentando ou diminuindo as
atividades avaliadas sem perder as características principais da escala. Em sua
investigação observou alegações de outros autores que despontam sobre o sentido
de facilitar a interpretação da escala.
A Escala de Barthel ainda é bastante utilizada, principalmente em contexto
hospitalar, centros de abrigo para idosos e em centros de reabilitação, sendo
considerado por muitos autores bastante adequado para avaliar a incapacidade para
a realização das AVD, isto em função da facilidade na aplicação, reaplicação
periódica e interpretação, baixo custo de aplicação (ARAÚJO et al., 2007)
Além disso Paixão e Reichenheim (2005), realizaram um estudo de revisão
utilizando 30 instrumentos de avaliação do estado funcional do idoso confirmou que
o IB é o que possui resultados de fidelidade e validade mais consistentes. Também
em contexto comunitário num estudo sobre a fidelidade de escalas usadas em
doentes com AVC, confirmou que o IB mostrou ser um instrumento de ótima
fidelidade.
Porém autores como Paixão e Reichenheim (2005), Araújo et al. (2007),
Parentoni (2013) e Minosso et al. (2010) concordam que sua utilização não
contempla fatores relacionados ao gerenciamento da vida pessoal, gerenciamento
doméstico e financeiro, mobilidade na comunidade deixando a parte os
componentes cognitivos e sociais, aspectos estes referentes a AIVDs.
A Medida de Independência Funcional (MIF) foi um instrumento
desenvolvido para adultos que com atenção a incapacidade de pacientes com
restrições funcionais de origem variada e busca avaliar de forma quantitativa a carga
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de cuidados demandada por uma pessoa para a realização de uma série de tarefas
motoras e cognitivas de vida diária (RIBERTO et al., 2004).
Criada pela Academia Americana de Medicina Física e Reabilitação no ano
de 1980, com validação e adaptação para o Brasil em 2001 e nessa época foram
realizados testes de reprodutibilidade e confiabilidade, que se mostraram em níveis
bons para o valor total, bem como nos domínios motor e cognitivo (RIBERTO et al.,
2004; TALMELLI et al., 2010).
A escala MIF é organizada pela classificação do paciente em sua habilidade
para executar uma atividade versus sua necessidade por assistência de outra
pessoa ou recurso de adaptação. Se a ajuda é necessária, a escala quantifica essa
necessidade, é uma escala ordinal com 18 itens, cada item possui um escore com 7
níveis que avalia a necessidade de auxilio para realização das AVDs. A MIF motora
consiste em autocuidado (alimentação, higiene pessoal, banho, vestir-se abaixo da
cintura, vestir-se acima da cintura, e uso do vaso sanitário); controle de esfíncteres
(controle de urina e fezes); mobilidade (transferência para cama/ cadeira de rodas,
transferência para o vaso sanitário e transferência para o chuveiro) e locomoção
(marcha/ cadeira de rodas e escadas) (RIBERTO et al., 2004; TALMELLI et
al., 2010; BORGES, 2006).
É importante ressaltar que a MIF não é um instrumento autoaplicado e que
exige treinamento para sua utilização dessa forma sua tradução e adaptação cultural
dirigiu-se mais especificamente à compreensão dos seus itens pelos profissionais
que deveriam aplicá-la e não ao entendimento por pacientes (RIBERTO et al., 2004).

4.1.2 AIVDs - Atividades Instrumentais de Vida Diária

A Escala de Lawton & Brody permite avaliar a autonomia e independência
da pessoa idosa para a realização das Atividades Instrumentais de Vida Diária
(AIVD) necessárias para viver de forma independente na comunidade: utilização do
telefone, realização de compras, preparação das refeições, tarefas domésticas,
lavagem da roupa, utilização de meios de transporte, manejo da medicação e
responsabilidade de assuntos financeiros (LAWTON; BRODY, 1969).
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Criada em 1969 por Lawton e Brody a escala original é composta de um
questionário direto com oito itens que envolvem AIVDs onde o sujeito será avaliado
de acordo com o seu desempenho e/ou participação. Cada um dos oitos item podem
somar até 3 pontos e a pontuação final resulta da soma das 8 AIVD e varia entre 0 a
8 pontos e o idoso é classificado como dependente (0 pontos) ou independente (1
ponto). A escala considera uma diferença de pontuação entre homens e mulheres,
pois nos homens não se contabilizam a preparação das refeições, as tarefas
domésticas e a lavagem da roupa. Assim se interpreta o resultado de acordo com a
tabela 1 que vem a seguir:

Tabela 1 – Escore – Escala de Lawton e Brody.

ESCORE – ESCALA DE LAWTON & BRODY
CLASSIFICAÇÃO

MULHER

HOMEM

Dependência total

0-1

0

Dependência grave

2-3

1

Dependência moderada

4-5

2–3

Dependência ligeira

6-7

4

8

5

Independente

Fonte: DUQUE, et al [2014?] adaptada

A escala pode ser aplicada ao próprio idoso ou a familiares ou cuidadores.
Também pode ser aplica por profissionais de saúde e sua aplicação leva
aproximadamente 5 minutos (SANTOS; VIRTUOSO, 2008; DUQUE, et al. [2014?]).
Em 2008 a escala foi traduzida para o português em Santos e Virtuoso,
(2008) e, em seguida, recebeu encaminhamento para três pesquisadores da área de
gerontologia com o domínio de ambos os idiomas inglês/português. Então,
acrescentaram-se “notas” introdutórias às atividades questionadas aos idosos, com
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a finalidade de facilitar o entendimento do instrumento com o retorno aos
pesquisadores consultados anteriormente (SANTOS; VIRTUOSO, 2008).

O Questionário de Atividades Funcionais, traduzido da língua inglesa de
Functional Activities Questionnaire – FAQ “tem grande importância clínica em
razão da sua capacidade de identificar perdas funcionais em indivíduos com
suspeita de demência” (ASSIS et al., 2015 p. 297) Conhecida como Escala de
Pfeffer, foi criada e desenvolvida em 1982 por Pfeffer e seus colaboradores em 1982
(Pfeffer et al., 1982), para ASSIS et al. (2015) é o instrumento de avaliação utilizado
em investigações funcionais nas AIVD em estudos envolvendo a população com
demência e tem por objetivo verificar a presença e a severidade de declínio cognitivo
por meio da avaliação da funcionalidade e consequentemente da assistência
requerida.
Se observa que as atividades medidas no FAQ são mais complexas do que
aqueles avaliados pela Escala de Lawton e Brody (1969). Para Assis et al:

O FAQ avalia o desempenho em dez AIVD que envolvem também
habilidades cognitivas: controlar as próprias finanças, fazer compras,
esquentar água e apagar o fogo, preparar refeições, manter-se
atualizado, prestar atenção em uma notícia e discuti-la, lembrar-se
de compromissos, cuidar da própria medicação, manter-se orientado
ao andar pela vizinhança e ficar sozinho em casa (1982, p. 300).

A escala criada por Pfeffer e seus colaboradores é composta por dez itens
que evidenciam a funcionalidade através do grau de independência para realização
das atividades instrumentais de vida diária. Utiliza um escore mínimo em 0 e o
máximo de 30 pontos (PFEFFER et al., 1982; ASSIS et al., 2015; CASSIS et al.,
2007). Quanto mais pontos, maior é a dependência do paciente, induzindo a um
diagnostico de prejuízo funcional a partir de um escore de 3.
As atividades avaliadas pela FAQ, possuem uma maior complexidade quando
comparadas as avaliadas pela escala criada por Lawton e Brody (1969), tornando o
FAQ uma ferramenta diagnóstica para distinguir indivíduos com o envelhecimento
típico daqueles com demência por meio de um melhor balanço entre sensibilidade e
especificidade (ASSIS et al., 2015).
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Por estas razões o uso da FAQ tem se expandido bastante e para Sanchez,
Correa, Lourenço (2011) gerando traduções informais e versões baseadas nesse
questionário vêm sendo utilizadas em contexto clínico e de pesquisa visto que,
apenas recentemente, este instrumento foi adaptado para o contexto brasileiro (Maia
et al, 2014).
Um instrumento que tem sido utilizado para avaliação funcional em Idosos é o
Health Assessment Questionnaire- HAQ foi desenvolvido em 1980 por James F.
Fries e seus colaboradores como ferramenta para avaliação e evolução de doenças
crônicas em especial a Artrite Reumatóide, tem por característica ser um
autorrelatório pois é respondida pelo próprio paciente, instrumento autoavaliativo
(COSTA, 2006; FRIES et al., 1980). Como tem por natureza de construção o
objetivo de mensurar o impacto da Artrite Reumatóide nas AVDs tem itens que são
de relevância e configuram o universo do Idoso, tem sido utilizado como instrumento
para avaliar as competências funcionais e grau de independência e autonomia do
idoso na realização das AIVDs.
Neste sentido Paixão e Reichenheim (2005, p. 15) esclarecem que o “HAQ é
um instrumento de concepção multidimensional, mas o autor só desenvolveu as
dimensões de incapacidade ou habilidade física, esta adaptada para o Brasil, e a de
desconforto”.
O HAQ proporciona e determina um Índice de Deficiência (ID) que é avaliado
por oito categorias: vestimenta e presença física, acordar, alimentar-se, andar,
higiene, alcance, pegada e outras AVDs. Para cada categoria, o paciente assinala o
grau de dificuldade em quatro possíveis respostas que vão de 0 - nenhuma
dificuldade; 1 – com alguma dificuldade; 2 – com muita dificuldade e 3 - incapaz de
fazê-lo. Inclui, também, um questionário sobre o uso de dispositivos de ajuda ou de
suporte a terceiros para as atividades das oito categorias. A pontuação de cada
categoria aparece no número mais alto de qualquer um dos seus itens. Para se
chegar à pontuação final do HAQ é leva-se em consideração a menor pontuação de
cada categoria. Estas são somadas e depois divididas por oito (numero de
categorias) e se chega ao escore final que varia de 0 a 3. (COSTA, 2006;
CORBACHO e DAPUETO, 2010; BRUCE, 2003 e FRIES et al, 1980).
A escala de Berg Balance Scale- BERG é um teste que tem por objetivo
avaliar o desempenho do equilíbrio funcional de pacientes idosos (BERG et al.,
1992). Ganhou uma versão brasileira em 2004 (MIYAMOTO, 2004), quando dois
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professores de inglês traduziram a escala original para o português e um consenso
foi gerado. Após analise de um comitê as diferenças existentes foram tratadas.
Composto por de 14 tarefas comuns que envolvem o equilíbrio estático e
dinâmico, como alcançar, girar, transferir-se, permanecer em pé e levantar-se. Cada
tarefa é avaliada por um observador e gerado uma pontuação que pode variar de 0 –
4 totalizando um máximo de 56 pontos. Nos casos onde o tempo ou à distância não
seja atingido, o sujeito necessite de supervisão para a execução da tarefa, ou se o
sujeito se apoia num suporte externo ou recebe ajuda do examinador, devem ser
subtraídos os pontos do total. (MIYAMOTO, 2004)
Parentoni (2013) descreveu algumas vantagens e desvantagens com relação
a esta escala que devem ser apreciadas antes de sua eleição como instrumento.
Como vantagem atribui aos aspectos de Sensibilidade e Especificidade do teste
destacando níveis de 82 % e 87% respectivamente, destaca a grande correlação
com índice de Barthel, a Subescala de equilíbrio Tinetti e o Teste de Equilíbrio
dinâmico, por fim destaca a confiabilidade que Inter-observador chega a 0,98 e Intraobservador alcança 0,99 com uma alta consistência interna. Como Desvantagens,
lista que foi traduzido, mas não gerou ponto de corte, usou amostras com doenças
associadas e com 10 anos mais nova que a do artigo original e pela necessidade
material para execução, como cronômetro, cadeiras com e sem apoio e régua
4.1.3 AAVDs – Atividades Avançadas de Vida Diária

Trata-se de um conjunto de tarefas que agregam ao idoso um caráter de
plena autonomia e independência. O desempenho de AAVD requer funcionalidade
física e cognitiva preservadas, envolve tomada de decisões, metas, expectativas e
preferências, que por sua vez são influenciadas por fatores econômicos,
educacionais e socioculturais (NERI, et al., 2011; DEL SINDACO, 2004)
Alguns testes são utilizados no sentido de avaliar estas tarefas e Parentoni
(2013) destaca o Testes de Baixo Nível de Função Física (Teste de Rampa), o teste
Velocidade de Marcha, o Multiple Lunge-test, o Timed Up and Go (TUG) e por fim o
L test.
Como descrito anteriormente, as AAVDs – Atividades Avançadas de Vida
Diária se aplicam a idosos sem nenhum indicador para grau de dependência
funcional, não sendo, portanto, objeto de estudo para o momento. A seguir pode-se
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observar o quadro 4 que contempla o exposto anteriormente, com objetivo de
facilitar o entendimento.
Quadro 4 – Instrumentos de Avaliação Funcional.
FUNÇÃO
AVALIADA

INSTRUMENTO

Escala de Katz

ABVD

Escala de
Barthel

MIF - Medida de
Independência
Funcional

AUTOR /
ANO

Sidney Katz
1963

Florence I.
MahoneY
e
Dorothea W.
Barthel
1965

Academia
Americana
de Medicina
Física e
Reabilitação
1980

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

Possui aplicação de 5 a
10 minutos, prediz
mortalidade,
institucionalização e alta
hospitalar.
Não contempla
deambulação.
Adequado para idosos
mais dependentes.
Não percebe mudanças
sutis.

Avaliar a capacidade
funcional do indivíduo
idoso na execução de
atividades voltadas
para o autocuidado e
para mobilidade
funcional; relacionadas
à sobrevivência do
indivíduo tais como o
cuidado pessoal

A escala varia de 0-100
(com intervalos de 5
pontos). A pontuação
mínima de zero
corresponde a máxima
dependência para todas
as actividades de vida
diárias (AVD) avaliadas,
e a máxima de 100
equivale a
independência total para
as mesmas AVD
avaliadas

Quantificar e monitorar
a (in)dependência dos
indivíduos para a
realização das ABVD

Necessita da aplicação
por pessoa externa.
Composta por 18 itens,
onde as atividades
avaliadas recebem uma
pontuação que parte de
1 (dependência total) a
7 (independência
completa), assim a
pontuação total varia de
18 a 126.

Avalia de forma
quantitativa a carga de
cuidados demandada
por uma pessoa para a
realização de uma
série de tarefas
motoras e cognitivas
de vida diária
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FUNÇÃO
AVALIADA

INSTRUMENTO

Escala de
Lawton e Brody

Functional
Activities
Questionnaire –
FAQ

AIVD

Health
Assessment
QuestionnaireHAQ

Berg Balance
Scale- BERG

Berg Balance
Scale- BERG
Versão
Brasileira

AUTOR /

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

Lawton e
Brody
1969

Composta por 8 itens
que podem somar até 3
pontos - pontuação final
entre 0 a 8 pontos e o
idoso é classificado
como dependente (0
pontos) ou
independente (1 ponto)

Avalia o nível de
independência da
pessoa idosa no para a
realização das AIVDs

Pfeffer et al
1982

Possui 10 itens e utiliza
um escore mínimo em 0
e o máximo de 30.
Quanto mais pontos,
maior é a dependência
do paciente.

FRIES et al
1980

Possui 20 questões
divididas em 8
categorias. Pontuadas
de 0 a 3. Soma-se a
menor pontuação de
cada categoria e divide
por oito. O resultado
equivale ao grau de
comprometimento
funcional

ANO

Berg et al
1989

MIYAMOTO
et al 2004

Apresenta 14 tarefas
comuns que envolvem
alcançar, girar,
transferir-se,
permanecer em pé e
levantar-se.
Cada tarefa recebe
valor de 0 a 4 pontos
podendo chegar a 56
pontos. Quanto maior a
nota maior será o nível
de equilíbrio

Verificar a presença e
a severidade de
declínio cognitivo por
meio da avaliação da
funcionalidade

Avaliação e evolução
de doenças crônicas

Avaliar o desempenho
do equilíbrio funcional

Fonte: Dados da pesquisa

Como visto em tópicos anteriores a Capacidade Funcional do idoso envolve a
manutenção das habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida
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independente e autônoma, de forma que o exercício da autodeterminação,
possibilita que a pessoa possa manter seu poder de decisão e de controle sobre sua
vida cotidiana. Em contrapartida condições onde o idoso depende do auxílio de
outros para o desempenho de atividades de vida diária gera um estado de
dependência (BRASIL, 2006; CAMARGO, 2004; DIAS et al., 2014).
Os instrumentos de avaliação funcional buscam estabelecer esse parâmetro
entre um idoso ativo e um idoso dependente de auxilio parcial ou total para
realização de suas atividades cotidianas. A escolha do instrumento de pesquisa para
se mensurar estes fatores deve ser criteriosa.

Há grande diversidade de escalas de avaliação funcional, as quais
diferem quanto aos seus objetivos e abrangência. É frequente a
utilização de escalas padronizadas que avaliam especificamente o
desempenho para atividades cotidianas, mas também se identificam
escalas que consideram o desempenho nessas atividades
combinado aos níveis de assistência necessários e fatores pessoais
e ambientais que influenciam sua realização (DIAS et al, 2014 p
226).

Os instrumentos atuais contemplam de forma satisfatória os itens necessários
para se obter um diagnóstico funcional de idosos, porém ressaltam que as escalas
atuais não atendem aos critérios que possam avaliar em um só instrumento tanto as
habilidades ao que se refere as ABVDs quanto as competências funcionais nas
AIVDs, sendo estes específicos para cada mensuração (PAIXÃO; REICHENHEIM
(2005; CANON; NOVELLI, 2012)
Porém Paiva (PAIVA, 2013, p. 20) orienta que cabe aos investigadores o
“desenvolvimento e implementação de instrumentos de avaliação do funcionamento
cognitivo que permitam configurar um perfil dos indivíduos em estudo, que
sustentam intervenção para retardar a instalação de eventuais prejuízos cognitivos”.
Assim parte-se do princípio que a construção de um instrumento único que
possa ser aplicado pelo próprio idoso ou por outros e seja útil a fim de se avaliar as
limitações ou incapacidades funcionais dos Idosos, gerando um diagnostico para
que através deste se possam elaborar ações e estratégias para o cuidado e atenção
a saúde do idoso, bem como acompanhar as evoluções clínicas desses idosos em
seu universo de vida.

87

5 METODOLOGIA

O processo metodológico de uma pesquisa científica é demonstrado por
meio de uma detalhada e minuciosa explicação, contendo toda a ação desenvolvida
no percurso do trabalho de pesquisa e assim cumprir duramente as etapas e
procedimentos consonantes às exigências da pesquisa científica mirando alcançar
os objetivos abalizados nessa investigação (KAUARK, MANHÃES; MEDEIROS,
2010).
O presente trabalho traz uma pesquisa aplicada e faz uma abordagem
qualitativa e quantitativa do problema exposto. De acordo com o objetivo possui
caráter exploratório utilizando como procedimento técnico um levantamento
bibliográfico que relacionou os Aspectos Fisiológicos do Envelhecimento, assim
como as teorias e fatores que Influenciam no Envelhecimento humano com a
autonomia do idoso, sendo esta autonomia mensurada por meio de um instrumento
de

avaliação

sócio

funcional

para

diagnóstico

assertivo

do

grau

de

Comprometimento Cognitivo Motor em Atividades de Vida Diária dos idosos.
Com o objetivo de examinar os principais instrumentos avaliativos utilizados
atualmente para diagnóstico do Comprometimento Cognitivo Motor dos idosos, foi
realizada uma pesquisa em sites e em literatura específica, observando que alguns
desses instrumentos não possuem uma adaptação para os padrões de hábitos de
vida diária em nosso país e que também não passaram por uma validação em
território nacional.

5.1 Tipo da Pesquisa

De acordo com Kauark, Manhães e Medeiros (2010) conhecer os tipos de
pesquisa existente toma importância pela necessidade em se definir os instrumentos
e procedimentos utilizados na investigação e planejamento de uma pesquisa. A
pesquisa é a busca em se solucionar um problema ventilado onde se busque
resposta. Neste processo deve-se relatar todos os passos e fenômenos adotados
na busca por respostas a fim de possibilitar sua replicação e idoneidade.
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Nesses passos podemos classificar esta pesquisa quanto a sua natureza,
sua abordagem, seus objetivos e procedimentos técnicos utilizados para se alcançar
os dados.

5.1.1 Quanto à natureza

No que se refere à metodologia, a pesquisa desenvolvida é de natureza
aplicada, pois seu produto final traz uma contribuição a sociedade, deixando um
instrumento avaliativo competente em contemplar as necessidades funcionais do
Idoso, norteando ações clínicas para propostas terapêuticas e intervenções.
Segundo Kauark, Manhães e Souza (2010), a pesquisa de natureza aplicada
tem por objetivo produzir conhecimentos destinados à aplicação prática, dirigindo-se
à solução de problemas específicos.

5.1.2 Abordagem do Problema

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa foi do tipo qualitativa e
quantitativa. Qualitativa pela relação dinâmica entre o mundo real e o indivíduo em
seu ambiente natural, podendo ser descrita, por dados recolhidos em forma de
palavras. Quantitativa pois busca classificar em graus o comprometimento motor
funcional de idosos, que segundo Kauark, Manhães e Souza (2010) lida com
fenômenos que se mostram ou manifestam.

5.1.3 Do ponto de vista dos objetivos

Quanto aos objetivos, apresentou um caráter exploratório, pois tem a
finalidade tornar o problema explícito, envolvendo levantamento bibliográfico, e a
análise de exemplos que estimulam a compreensão. Possui também caráter
descritivo, na medida em que se buscou estabelecer relações entre as variáveis
apresentadas no problema, ou seja, os indicadores de um instrumento de avaliação
sócio funcional com o grau de comprometimento cognitivo motor nas Atividades de
Vida Diária.
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5.1.4 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa pode ser
caracterizada como bibliográfica, pois foi desenvolvida a partir de material já
publicado, tais como artigos de periódicos e livros, tratando a respeito das variáveis
contidas no problema os indicadores de um instrumento de avaliação sócio funcional
com o grau de comprometimento cognitivo motor nas Atividades de Vida Diária.
A pesquisa também foi do ponto de vista dos procedimentos técnicos,
pesquisa-ação, pois segundo Souza, Castelano e Manhães (2014) objetiva a
resolução de um problema coletivo.

5.2 Critérios para construção da Escala Habilidade

Segundo Souza, Castelano e Manhães (2014), a definição dos instrumentos
da pesquisa dependerá dos objetivos que se pretende alcançar. Assim, no
desenvolvimento dessa pesquisa, o primeiro passo foi buscar uma revisão
bibliográfica sobre o tema envelhecimento. Foi realizado um levantamento de artigos
científicos indexados na base Scielo, Bireme e Lilacs, pela busca: “envelhecimento
humano”,

“instrumentos

de

avaliação

funcional”,

“consequências

do

envelhecimento”, “comprometimento funcional” e também “Atividades da Vida Diária.
Desta forma buscou-se um aprofundamento teórico a respeito do objeto da
pesquisa. Em seguida, foram desenvolvidos os instrumentos para coleta de dados.
Foi feito o planejamento que seguiu o seguinte roteiro:
I.

Descrever o envelhecimento humano bem como as alterações cognitivas
envolvidos neste processo;

II.

Levantamento dos instrumentos utilizados e disponíveis para diagnóstico
funcional de caráter descritivo e avaliativo;

III.

Ajuizamento desses instrumentos como recurso técnico avaliativo de
acordo com aspectos que atendam a transculturaliedade e hábitos de Vida
Diária utilizados por idosos;

IV.

Identificou-se os instrumentos que passaram por um processo de
validação e que estariam aptos a ser utilizados;
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V.

Identificar os itens do instrumento que atendam ao critério assertivo no
diagnóstico do comprometimento Cognitivo Motor dos idosos, sendo esses
itens isentos de questões regionais e ou culturais;

VI.

Pareamento dos instrumentos contemplados e avaliação de seus critérios;

VII.

Levantamento estatístico dos itens de cada um dos instrumentos de
pesquisa, apontando os critérios utilizados e seu peso nas escalas atuais;

VIII.

Implementação de novos itens do instrumento de pesquisa e agrupamento
desses itens em critérios de acordo com o que é preconizado com a
literatura;

IX.

Submissão do instrumento de pesquisa a profissionais envolvidos com o
diagnostico cognitivo funcional de idosos afim de receber críticas sobre o
instrumento proposto.

5.3 Submissão e avaliação do instrumento de pesquisa

Durante esse processo analisou-se o parecer de outros profissionais que
atuam de maneira direta e indireta no cuidado e atenção a saúde do idoso, sobre a
Escala Habilidade. Assim o instrumento foi enviado a profissionais das áreas de
medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfermagem e outros.
A solicitação de participação nesta pesquisa foi realizada por email e por
WhatsApp onde nestes se enviou a Escala Habilidade em arquivo PDF e também o
Link para se acessar ao instrumento para avaliação da Escala Habilidade.
Com o objetivo de se alcançar um bom número de participantes na pesquisa,
o instrumento foi direcionado a profissionais que atuam no cuidado com idoso ou na
atenção básica ou ainda como docente em Instituições de Ensino Superior de forma
aleatória, não atendendo nenhum órgão ou instituição especificamente. A forma
eletrônica de envio tem por princípio facilitar o acesso ao questionário pela
característica de mobilidade de informação pertinentes as tecnologias da
informação. O uso da rede social WhatsApp se fez importante para reforçar a
solicitação e esclarecer os objetivos da pesquisa e acessar ao link do google
formulário.

91

O questionário de avaliação esteve disponível por 5 (cinco) dias para
resposta, no mês de dezembro de 2017, e neste período obteve-se 15 respostas
completas que foram aproveitadas para esta pesquisa.
A apresentação inicial se deu convidando aos profissionais a participar da
construção de um recurso avaliativo cognitivo funcional, fornecendo o parecer sobre
a ESCALA HABILIDADE explicando que refere a um instrumento avaliativo cognitivo
funcional, com o objetivo de avaliar o grau de Independência de idosos nas AVDs Atividades de Vida Diária de idosos. Ainda se esclareceu que esta avaliação compõe
o cumprimento de um dos objetivos específicos de uma pesquisa de Tese para
doutoramento, no programa de Cognição e Linguagem pela UENF- Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e assim fornecer um parecer
viabilizando a aplicação do mesmo.
Para esta pesquisa de opinião foi desenvolvido um instrumento que busca um
parecer sobre a escala construída. Este instrumento foi desenvolvido através do
Google Formulário que consta neste trabalho (apêndice 1) e pode ser acessado
pelo

link

https://docs.google.com/forms/d/1fWoPE4_HaUJhXpYTLWt_JWoe50j_W_nc1ZBnjcv
yfUk/prefill .
Este é composto por 35 perguntas referentes aos itens que compõem a
Escala Habilidade e sua aplicabilidade. O instrumento inicialmente busca criar um
perfil do participante da pesquisa onde deve informar sua idade, formação
acadêmica, tempo de formação e titulação acadêmica. A seguir se iniciam os
questionamentos pertinentes a cada critério da Escala Habilidade. Assim o
instrumento de pesquisa foi dividido em sessões da seguinte forma:
❖ Sessão 1 – Apresentação da pesquisa e caracterização do sujeito;
❖ Sessão 2 – Avaliação do critério – Cuidado pessoal;
❖ Sessão 3 – Avaliação do critério – Cuidado Alimentar;
❖ Sessão 4 – Avaliação do critério – Mobilidade Funcional;
❖ Sessão 5 – Avaliação do critério – Mobilidade Avançada;
❖ Sessão 6 – Avaliação do critério – Aspectos Cognitivos Funcionais;
❖ Sessão 7 – Avaliação de Questões livres.
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6 CONSTRUÇÃO DA ESCALA HABILIDADE

A diversidade de escalas existentes nos leva a identificar os critérios de maior
relevância para compor um instrumento de avaliação funcional que contemple em
conjunto as ABVD e as AIVD. As atividades relacionadas aos componentes
cognitivos motores foram apresentadas anteriormente e norteiam o diagnostico
sobre o grau de comprometimento da independência funcional do idoso.
As incapacidades funcionais relacionadas ao idoso podem ou não compor
processos degenerativos ligados a doenças crônicas, porém o objetivo dos
instrumentos avaliados independe desta realidade. Assim como os instrumentos
avaliados, o HABILIDADE procura realizar um diagnostico do atual estado funcional
do entrevistado, levando a interpretação sobre a independência e autonomia para a
realização das AVDs.
Como exposto, em alguns casos, idosos que apresentam comprometimentos
funcionais podem ser tratados com ferramentas da reabilitação, terapia e ou
treinamento funcional, sendo portando este instrumento reaplicável, pois se ocupa a
realizar uma avaliação do grau de comprometimento cognitivo motor do estado atual
do entrevistado, estado este que pode evoluir ou regredir durante o processo de
acompanhamento e desta forma aumentar ou diminuir o nível de independência
funcional do idoso. Importante ressaltar que, em casos de pacientes portadores de
doenças crônico-degenerativas a evolução de seu quadro funcional está atrelada a
diversos fatores que independem somente de processos reabilitativos.
Os

elementos

presentes

nas

escalas

avaliativas

apreciadas,

foram

comparados e agrupados no quadro 5 a seguir de acordo com tarefas que compõem
uma rotina diária.
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AIVDs - Atividades Instrumentais de Vida Diária

ABVDs – Atividade Básicas de Vida
Diária

Banho
Higiene pessoal
Higiene no vaso
sanitário
Vestir
Higiene Bucal
Alimentação
Comer
Controle da bexiga e do
intestino
Mobilidade Transferências
funcional
Escadas
Manutenção de objetos
pessoais
Atividades sexuais
Gerenciamento da
comunicação
Mobilidade na
comunidade
Gerenciamento
financeiro
Compras
Cuidar de outras pessoas
Cuidar de animais de
estimação
Criação dos filhos
Gerenciamento e
manutenção da saúde
Estabelecimento e
manutenção da casa
Preparação de alimentos
e limpeza
Cognitivo Social
Observância religiosa
Procedimentos de
segurança

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Fonte: dados da pesquisa

X

X
X
X

X

Berg Balance ScaleBERG

Health Assessment
Questionnaire- HAQ

Functional Activities
Questionnaire – FAQ

Escala de Lawton e
Brody

MIF - Medida de
Independência Funcional

escalas contempladas

Escala de Barthel

Utilização das AVDs nas

Escala de Katz

Quadro 5 – Critérios utilizados em Escalas para AVDs

X
X
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Por meio do levantamento bibliográfico realizado, identifica-se que 12 tarefas
atendem aos critérios de avaliação para as ABVDs e com relação às AIVDs são
observadas 13 atividades. Assim são contempladas 25 tarefas para se avaliar as
AVDs e chama a atenção o fato de que 28% dos critérios propostos pelo
levantamento não compõem nenhum dos instrumentos avaliados.
Observou-se que as escalas que se propõem a avaliar as ABVDs, que são a
Escala de Katz, a Escala de Barthel e a Medida de Independência Funcional – MIF,
contemplam critérios de avaliação em tarefas pertinentes a sua função, onde das 12
tarefas ou atividades apontadas pelos autores como básicas e as mesmas
mensuram acima de 50% dos critérios. Chama a atenção o fato da Escala Health
Assessment Questionnaire- HAQ, apontada pela literatura como uma escala voltada
a avaliação de AIVDs contemplar apenas 15,4% das tarefas Instrumentais em
contrapartida avalia 66,6% dos itens das atividades Básicas.

Figura 3 - Critérios avaliados nas Escalas para AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

Dentre os elementos que compõem os instrumentos se observa com maior
frequência a presença do item mobilidade funcional em 71,4% dos instrumentos
avaliados. Seguido a este, com 57,1% de frequência, note-se os elementos banho,
higiene no vaso sanitário, vestir, alimentação e mobilidade na comunidade. Os
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elementos higiene pessoal, controle vesical, gerenciamento da comunicação e uso
de escadas possuem frequência em 42,8%, seguido pelos elementos gerenciamento
financeiro, compras, gerenciamento e manutenção da saúde, estabelecimento e
manutenção da casa, preparação de alimentos e limpeza e o Cognitivo Social com
frequência de 28,6% nos instrumentos e por fim com 14,3% os elementos comer e
procedimentos de segurança.

Figura 4 – Percentual de presença dos critérios avaliados nas Escalas para AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

6.1 Análise Semântica dos Itens de Pesquisa

De acordo com Pasquali (1998) a análise semântica tem por natureza verificar
se os itens são inteligíveis para o estrato da população-meta que apresenta menor
grau de habilidade (extrato mais baixo) como também ao estrato de maior habilidade
(mais sofisticado) da população-meta. Neste sentido e partindo de um estudo de
revisão dentre as escalas já existentes, temos aqui a oportunidade de apreciar um
instrumento que unifique as habilidades básicas e instrumentais de vida diárias.
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Como parte importante nesta avaliação os critérios para determinação do
perfil do sujeito da pesquisa, compõe item de grande importância para se
caracterizar o Idoso.

6.1.1 Identificação do Sujeito

Nesta fase inicial busca-se conhecer o sujeito que será submetido a escala a
fim de se formar um perfil social sobre o indivíduo. Para FLICK (2004) esta fase
representa o reconhecimento da singularidade do sujeito, significando conhecê-lo,
ouvi-lo, escutá-lo, permitir-lhe que se revele.
O nome tem por objetivo personifica a avaliação, distinguindo-a das demais e
assim esses dados podem ser arquivados e utilizados posteriormente como critério
comparativo para se mensurar perdas ou ganhos funcionais. A caracterização pela
data de nascimento se faz importante para definir um padrão cronológico do
sujeito. Como citado anteriormente neste trabalho para Netto (2013) este critério
deve ser abordado em trabalhos científicos, mesmo sendo discutível e variável as
consequências biológicas e funcionais do processo de envelhecimento, este gera
um marcador importante. Para Spirduso (2015) a dimensão física e o significado de
tempo, são dependentes de aspectos biológicos, psicológicos e sociais.
Na sociedade moderna ser idoso representa um baixo status e posição social
em função da grande participação do jovem nas atividades cotidianas e no mercado
de trabalho e frequentemente possuem maior habilidade, destreza com as novas
tecnologias e um maior conhecimento em determinadas áreas da vida, assim
possuem acesso a muito mais fontes exteriores de conhecimento do que tiveram
seus pais e avós pelos meios de comunicação, livros e internet rápida (HELMAN,
2005).
Schneider e Irigaraya (2008) comentam que dependendo de como o idoso se
comporte dentro de uma classificação esperada para sua idade, baseando-se em
sua atividade em uma sociedade, na uma cultura particular ou em um grupos social,
os parâmetros para obtenção de sua idade social podem ser modificados,
influenciados pela obtenção de hábitos e status social. Ainda nos mostra que “a
medida da idade social é composta por performances individuais de papéis sociais e
envolve características como tipo de vestimenta, hábitos e linguagem, bem como
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respeito social por parte de outras pessoas em posição de liderança” (SCHNEIDER;
IRIGARAYA, 2008 p. 590).
A participação do idoso na sociedade vem contribuindo para melhoria de sua
própria saúde, independência e bem-estar, podendo assim pensar em redefinir e as
relações de contexto social do idoso. Para o autor a atividade exercida pelo idoso
lhe confere não somente independência e autonomia como também uma posição de
autoridade em seu contexto. Para (KALACHE, 2008). Neste aspecto se constrói a
identificação pessoal o sujeito objeto deste instrumento.
Quadro 6 – Identificação do sujeito da pesquisa

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
NOME:
DATA DE NASCIMENTO

____/____/________

SEXO:
SITUAÇÃO
PROFISSIONAL:

PROFISSÃO:
REALIZA ALGUMA
( ) Não ( ) Sim
ATIVIDADE DE LAZER?
PARTICIPA DE GRUPOS DE
( ) Não
CONVIVÊNCIA COM OUTROS IDOSOS:
( ) Sim
( ) Fundamental
( ) Fundamental Incompleto
( ) Médio completo
ESCOLARIDADE:
( ) Médio Incompleta
( ) Formação Técnico

(
(
(
(
(
(

) Feminino
) Masculino
) Em Atividade
) Aposentado
) Pensionista
) Em Auxílio

QUAL?
QUAL
ATIVIDADE?
(
(
(

) Superior Incompleto
) Superior Completo
) Pós Graduação

QUAL?

Fonte: Dados da pesquisa

6.1.2 Determinação do modelo do Instrumento

Como meio para se avaliar as AVDs buscou-se um instrumento que permite
ao sujeito da pesquisa ou seu cuidador, um direcionamento a fim de tratar cada item
da pesquisa com precisão e para Pasquali (1996) para se construir uma escala é
importante verificar a precisão das questões e ainda verificar se há unidirecional
idade suposta, ou seja se o fator tempo não interfere na utilização do instrumento
tornando-o inutilizável a posteriores.
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Para Pasquali (1996) a medida escalar constitui uma forma de medida
psicométrica, e dentre elas se incluem os testes psicológicos, os inventários, as
escalas, entre outras. As medidas psicométricas podem também escalonar itens
observáveis, como para designar o nível métrico da medida, para designar um
contínuo de números, para designar os próprios itens de um instrumento, como no
caso do diferencial semântico, para designar diferentes técnicas de construção e uso
de instrumentos psicológicos de medida de atitudes. Tais atributos constituem o
modelo criado por Rensis Likert (1932), em que o mesmo apoia, em seu polo
teórico, que uma atitude constitui uma disposição para a ação.
Assim a escala que segue o modelo Likert não consiste em procurar
determinar um valor para cada item da escala, mas verificar o nível de concordância
do sujeito com uma série de afirmações que expressem algo de favorável ou
desfavorável em relação a um objeto. Com base nos princípios mencionados, o
questionário final representa uma escala psicológica (tipo Likert) graduada em cinco
pontos, em que o número cinco representa concordância máxima, onde foi adotado
o termo, Facilmente e o número 5 (cinco), passando por Parcialmente – 4 (quatro),
Com dificuldade – 3 (três), Raramente – 2 (dois) e por fim concordância mínima
em Nunca – 1 (um).

6.1.3 Construção dos critérios da pesquisa

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foram analisados individualmente cada
um dos itens que devem compor um instrumento de avaliação para avalia a
independência na manutenção das AVDs. Assim podemos organiza-las em grupos
de tarefas afins que chamamos de critérios de avaliação.

Como nos mostra a

Organização Mundial de Saúde (OMS, 1976) define a saúde como “um estado de
completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e
enfermidades”. Essa essência de “completo” nos remete ao fato de que as

dependências funcionais podem interferir em um ou mais critérios do objeto desta
pesquisa. Partindo do princípio que o idoso pode ser considerado dependente em
uma tarefa e pleno em outras, porém identificar o exato critério de dependência pode
auxiliar na tomada de decisão terapêutica e direcionamento multiprofissional.
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Assim utilizaremos um instrumento composto por 5 critérios que envolvem
tarefas afins e serão agrupados para que possam ser avaliados de maneira
particular norteando assim ações e planejamento multiprofissional.
Critério 1 – Cuidado pessoal

Neste se envolve tarefas relacionadas a manutenção e cuidado que envolvem
a independência para o autocuidado e a saúde básica. Fialho, Pagliuca e Soares
(2002, p. 716) utilizam o conceito de autocuidado para se observar o “desempenho
ou a prática de atividades desenvolvidas pelo indivíduo, em benefício próprio, para
satisfazer as necessidades do próprio ser, sejam fisiológicas, de desenvolvimento ou
comportamentais, com base em determinados requisitos ou condições”.
Orem (1995) acrescenta que a prática de atividades que o indivíduo inicia e
executa em seu próprio benefício, na manutenção da vida, da saúde e do bem-estar
compõem os requisitos de autocuidado, e este tem como propósito as ações que,
contribuem de maneira específica na integridade, nas funções e no desenvolvimento
humano. Os requisitos universais do autocuidado são manutenção da oxigenação,
ingestão de água e alimentos, eliminação e excreção, atividade e repouso, solidão e
interação social e promoção da saúde.
Desta forma pode-se pautar ações de controle em critérios diversos que por
objetivo buscam nortear habilidades para o autocuidado. Neste primeiro momento a
atenção ao Cuidado pessoal busca avaliar as competências funcionais como se
observa na tabela a seguir que demostra o critério de avaliação, a atividade
envolvida e os itens para avaliação funcional.
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Quadro 7 – Critério para avaliação de independência em Cuidado pessoal

AVALIAÇÃO

Banho

Higiene
pessoal
Higiene no
vaso
sanitário
Cuidado
pessoal

Vestir

Manutenção
de objetos
pessoais

Higiene
bucal

1 - Nunca

QUESTÕES AVALIADAS

2 - Raramente

AVDs

NÃO

3 - Com Dificuldade

DE

4 - Parcialmente

CRITÉRIOS

5 - Facilmente

SIM

É capaz de tomar banho e ensaboar-se?
Você é capaz de lavar os cabelos?
Você é capaz de usar uma toalha para se
secar?
É capaz de pentear os cabelos?
Você é capaz de cortar suas unhas?
Consegue fazer a Barba ou maquiar-se?
Consegue se sentar no vaso sanitário sem
auxílio?
É capaz de tirar e colocar a roupa sozinho?
Consegue realizar sua higiene após
urinar/defecar?
Consegue escolher e pegar as roupas que quer
utilizar?
Consegue colocar e tirar roupas com botões?
Consegue colocar e tirar acessórios (relógios,
pulseiras, cordões, etc.)?
Você é capaz de tirar, limpar e colocar sua
lente de contato (só responda se fizer uso)?
Você consegue de tirar, limpar e colocar sua
prótese ou órtese (só responda se fizer uso)?
Você é capaz de tirar, limpar e colocar seu
aparelho auditivo (só responda se fizer uso)?
Você consegue escovar os dentes sem auxílio?
É capaz de fazer uso do fio dental?
Você consegue colocar e tirar uma prótese
dentaria (só responda se fizer uso)?

Fonte: Dados da pesquisa

Contemplado em 57,1% dos questionários de pesquisa avaliados, a
independência no Banho, tem grande importância não somente no aspecto de
manutenção da saúde como também na manutenção da independência do idoso.
Este processo envolve não somente o ato em si, mas manifesta indicações de
controle de equilíbrio estático e controle de postura, sendo indicativo também de
outros domínios de critérios. Esta ação pressupõe a capacidade em outras tarefas
do mesmo critério como a capacidade de se vestir e a manutenção de objetos
pessoais.
Chama a atenção para o fato dos itens higiene bucal e manutenção de
objetos pessoais não serem contemplados em nenhum dos instrumentos
observados nesta pesquisa, sendo os mesmos norteadores das ações de
autocuidado que envolvem, a exemplo do banho e outros aspectos analisados.
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Critério 2 – Cuidado Alimentar

A manutenção de um bom estado nutricional, com suprimento adequado de
fontes de energia, proteínas, vitaminas e minerais, tem grande importância para que
o idoso resista às doenças crônicas e debilitantes e possa manter a saúde e a
independência (SMELTZER; BARE, 2009).
As observações alimentares devem tomar caráter de regência para o idoso ou
seu cuidador /família pois significam diretamente a manutenção da vida. Idosos
independentes para preparo e equilíbrio de sua alimentação tendem a manter maior
equilíbrio homeostático que é pré-requisito para a manutenção das funções
orgânicas. Cunha (2013) destaca que no caso das células do epitélio intestinal não
ocorrem alteradas significativamente com o passar do tempo, assim uma
alimentação adequada é competente para suporte orgânico do idoso.

Os efeitos da restrição de calorias sobre a longevidade são
amplamente conhecidos em uma grande variedade de
organismos experimentais. A restrição de calorias pode
retardar ou prevenir um notável conjunto de doenças e
processos degenerativos dependentes da idade, sem causar
defeitos irreversíveis sobre parâmetros do desenvolvimento ou
da reprodução (CUNHA, 2013 p. 95)
Além da quantidade de ingestão calórica, foi demonstrado que o tipo de fonte
calórica pode afetar a longevidade orgânica do idoso, pois diferentes longevidades
foram obtidas para uma mesma população mantendo-se constante o valor calórico
do meio de cultivo, mas alternando-se sua composição entre proteínas e
carboidratos (CUNHA, 2013). Como visto o funcionamento digestivo e excretor
devem ser observados e avaliados em analise funcional pois o controle vesical pode
causar repercussão a saúdo do idoso.
Em outro estudo Schneider, Marcolin e Dalacorte (2008), destacam a
associação existente entre a incapacidade funcional com incontinência urinária,
déficit cognitivo e funções de membros superiores e inferiores. Neste trabalho o
autor relata que até 30% dos idosos podem ser afetados pela incontinência urinária,
e assim associação desta com dependência. Alerta que diagnosticar e tratar o
problema causa grande impacto na vida dos indivíduos.
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Em um estudo realizado em instituições de amparo ao idoso, Araújo Santos
(2012) observaram que 40% dos sujeitos da pesquisa se queixaram de constipação.
Essa manifestação pode ocorrer em decorrência dos maus hábitos alimentares e da
insuficiente ingestão de líquidos e frutas o que levou a tomadas de decisões e
atitudes administrativas de caráter nutricional. Outro aspecto relevante levantado por
Smeltzer e Bare (2009) com relação ao padrão alimentar perpassa pela adaptação
necessária aos idosos com saúde bucal precária, pois podem ter valor de
interferência na deglutição levando a doenças relacionadas.

Quadro 8 – Critério para avaliação de independência em Cuidado alimentar

AVALIAÇÃO

Alimentação

Comer

Cuidado
alimentar
Controle
vesical

Preparação
de
alimentos

1 - Nunca

QUESTÕES AVALIADAS

2 - Raramente

AVDs

NÃO

3 - Com Dificuldade

DE

4 - Parcialmente

CRITÉRIOS

5 - Facilmente

SIM

Você consegue pegar o alimento com o garfo
no seu prato e leva-lo até a boca?
É capaz de cortar os alimentos necessários no
seu prato?
Consegue trazer um copo de bebida até a
boca?
É capaz de manter um alimento líquido na boca
até engolir?
É capaz de manter um alimento sólido na boca
até engolir?
Você consegue engolir alimentos sólido ou
liquido sem esgasgar?
Você tem controle sobre sua urina durante o
dia?
Você é capaz de controlar a função de evacuar
durante o dia?
Você tem controle de sua bexiga durante a
noite? (se faz uso de bolsa deve ser capaz de a
esvaziar)
Você consegue planejar uma alimentação
equilibrada nutricionalmente?
Você é capaz de preparar, esquentar e servir a
comida a mesa?
É capaz de desfazer a mesa e lavar os
utensílios utilizados?

Fonte: Dados da pesquisa

O critério do cuidado alimentar se apresenta como fator crucial para a
manutenção da saúde e neste se experimenta uma inter-relação direta onde a
independência do idoso para a produção do alimento e a alimentação para a
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produção de independência. Isto explica o fato de relevância em pesquisas onde nos
instrumentos avaliados 57,1% deles avaliam o item alimentação. Em o controle
vesical é observado em 42,8% dos instrumentos avaliados e se destaca o fato de
apenas 1 das escalas avaliadas (14,3%) cuidarem da avaliação do ato de comer.
Entendemos, que estes eventos são de grande relevância para a saúde e são
também pré-requisitos para a manutenção da autonomia e independência motora e
social do idoso, sendo critério de avaliação neste instrumento.
Critério 3 – Mobilidade Funcional

Este critério diz respeito a atividades realizadas em ambiente domiciliar, para
a realização de tarefas cotidianas que necessitam de mobilidade como, mudanças
de posturas, capacidade de alcançar alturas diferentes como subir e descer
escadas, e manutenção de equipamentos funcionais que são de posse dos sujeitos
(Vide p. 66). Para que o idoso tenha uma boa qualidade de vida o ambiente
domiciliar deve proporcionar autonomia e independência, permitindo assim
acessibilidade a todos os cômodos.
Para Minosso, et al (2010) a mobilidade funcional deve ser avaliada sobre o
olhar na realização da “Passagem cadeira-cama” que deve ser observado
capacidade de deslocamento da cama para cadeira e da cadeira para se pôr de pé e
vice-versa. A “Deambulação” deve ser considerada “independente” o sujeito capaz
de caminhar sem ajuda por até 50 metros, ainda que com apoio de bengala, muleta,
prótese ou andador. Por fim se avalia a capacidade do uso de “Escadas” a
independência nestas funções jaz atreladas a capacidade de subir e descer escadas
sem ajuda ou supervisão e da mesma forma que a deambulação ainda que haja
necessidade do uso de apoio como corrimão, muletas ou bengala para o sujeito.
A limitação à movimentação independente, a pé, pelo ambiente, são
características de uma deambulação prejudicada que envolve ainda dificuldade de
andar em subidas e descidas, em superfícies irregulares, em subir e descer degraus
de escadas e de percorrer grandes distâncias (HERDMAN, 2012). Podemos incluir
como fatores relacionados a capacidade de mobilidade funcional

a capacidade

baixa de resistência por descondicionamento, quadros álgicos, falta de equilíbrio,
força muscular insuficiente, episódios depressivos, limitações ambientais como por
exemplo (“escadas, aclives, declives, superfícies irregulares, obstáculos sem
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segurança, distâncias, falta de dispositivos ou pessoas auxiliares, imobilizadores),
medo de cair, obesidade, prejuízo cognitivo, prejuízo musculoesquelético como ex.
contraturas, prejuízo neuromuscular e visão prejudicada” (MARQUES-VIEIRA, et al.,
2015 p. 105)
A deambulação é uma capacidade física promotora de independência, sendo
recomendada por profissionais de saúde como uma forma eficaz, econômica e
prática de prevenir a imobilidade. Para idosos, vítimas de lesões osteomusculares e
neurológicas se aconselha o mais precoce possível recuperar a capacidade de
deambulação, mais depressa se torna independente para outras atividades de vida,
consecutivamente a diminuição da capacidade de deambulação poderá originar
isolamento social e a necessidade de um cuidador familiar (BAIXINHO, 2008;
CALDAS; ABREU 2008)
Quadro 9 – Critério para avaliação de independência em Mobilidade Funcional

Transferências

Mobilidade
Funcional

Escadas

1 - Nunca

QUESTÕES AVALIADAS

AVALIAÇÃO

2 - Raramente

AVDs

NÃO

3 - Com Dificuldade

DE

4 - Parcialmente

CRITÉRIOS

5 - Facilmente

SIM

Consegue deitar e levantar da cama ou da
cadeira sem assistência?
Você consegue transportar objetos dentro de
sua casa de um local para outro?
Você é capaz de andar grande distância dentro
de casa em superfície plana? (mesmo com
auxílio de suporte)
Você consegue subir e descer um lance de
escadas sem supervisão? (pode e deve fazer
uso de corrimão ou muletas)
Você consegue subir e descer escadas
transportando objetos em suas mãos?
Você consegue fazer uso de escadas para
serviço doméstico, como pegar um objeto no
armário?

Fonte: Dados da pesquisa

Tamanha importância para a capacidade de independência do idoso é
comprovada pelos instrumentos apreciados, onde em 71,4% deles abordam o
critério mobilidade funcional. Importante ressaltar que este critério tem direta relação
com a Mobilidade avançada, sendo pré-requisito fundamental para sua realização.
Em contrapartida o item manutenção de objetos não é utilizado em nenhum dos
instrumentos referenciados.
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Critério 4 – Mobilidade Avançada

Como demostrado no critério anterior a mobilidade avançada tem como base
a capacidade funcional restrita preservada. Esta capacita o idoso a ampliar os
horizontes do seu ambiente domiciliar sendo portando a mobilidade avançada
caracterizada pela realização de tarefas como a Mobilidade na comunidade,
o Gerenciamento financeiro, disposição para realizar Compras, o cuidar de outras
pessoas, filhos e animais domésticos de estimação, Gerenciamento e manutenção
da saúde e por fim Estabelecimento e manutenção da casa (Vide p. 69).
A mobilidade avançada proporciona ao idoso a oportunidade de viver em um
ambiente harmonizado, organizado e limpo, sendo estes fatores que interferem no
estado de humor e sensação de bem-estar do ser humano
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Quadro 10 – Critério para avaliação de independência em Mobilidade Avançada

Mobilidade na
comunidade

Estabelecimento
e manutenção
da casa

Cuidado com
outros
Mobilidade
Avançada
Compras

Gerenciamento
financeiro

Gerenciamento
e manutenção
da saúde

1 - Nunca

QUESTÕES AVALIADAS

AVALIAÇÃO

2 - Raramente

AVDs

NÃO

3 - Com Dificuldade

DE

4 - Parcialmente

CRITÉRIOS

5 - Facilmente

SIM

Você é capaz de se locomover pela sua rua
mesmo em superfície irregular?
Você faz uso de algum veículo próprio para
locomoção? (carro, moto ou biscicleta)
Você é capaz de se locomover utilizando
transporte público ou fretamento? (Ônibus ou
taxi)
Você é capaz de realizar concertos de
objetos ou roupas em casa?
Você é capaz de fazer a manutenção de
jardim ou quintal da casa? (plantas, varandas
e sacadas)
Você consegue realizar a limpeza e
manutenção da casa?
Você cuida ou supervisiona as tarefas de
outra pessoa idosa que necessite de ajuda?
Você cuida de netos ou de outras crianças?
Você consegue cuidar de animais
domésticos?
Você realiza todas as compras necessárias
de forma independente?
Você consegue transportar os itens que
comprou?
Você frequenta shopping ou lojas, sozinho
(a)?
Você consegue planejar a utilização de seu
orçamento?
É capaz de fazer compras das coisas
necessárias, preencher cheque e pagar
contas?
Você manuseia seu próprio dinheiro ou
cartões?
É capaz de tomar a sua medicação na hora e
dosagem correta?
Você é capaz de se deslocar para algum
tratamento? (fisioterapia, fonoaudiologia,
médico, odontológico, etc.)
Você é capaz de realizar alguma atividade
física?

Fonte: Dados da pesquisa

Dentre estes itens o que se destaca é a capacidade de mobilidade na
comunidade, presente em 57,1% dos instrumentos referenciados e chama a atenção
a ausência dos itens que abordam a capacidade do cuidar de outros. Os itens
restantes neste instrumento se apresentam em 42,8% dos instrumentos avaliados e
consideramos itens de relevância para este instrumento.
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Critério 5 – Aspectos Cognitivos Funcionais
Os aspectos cognitivos funcionais estão relacionados com a participação do
idoso na sociedade, bem como sua capacidade de relação com outros. Neste inclui
questões de capacidade de memória como base para a capacidade de manter sua
segurança.
Como discutido no capítulo 3, as funções executivas permitem ao idoso a
competência para resolução de problemas, na capacidade de planejamento,
abstração, julgamento, flexibilidade mental, tomada de decisão, memória de trabalho
e organização dos comportamentos. Tais funções norteiam a capacidade de
gerenciar e atuar perante estímulos externos no cotidiano do idoso e baseia-se na
memória imediata. Comprometimentos cognitivos podem resultar em limitações
funcionais profundas, com repercussão na memória declarativa (fatos e eventos) e
na memória de procedimentos levando a prejuízos cognitivos e provocando
mudanças em várias áreas do desempenho ocupacional (BEAR; CONNORS;
PARADISO, 2002; TAMAI; ABREU, 2013).
O declínio de memória não necessita, estar associado à lesão estrutural,
podendo ocorrer devido à disfunção fisiológica e ao envelhecimento cortical. O
envelhecimento cognitivo desvenda a possibilidade de transtornos em outras
funções cognitivas além da memória, como na função cognitiva global e na atenção.
Como visto a memória é uma das funções cognitivas mais vulneráveis e afetada no
processo de envelhecimento.
Algumas funções cognitivas declinam com a idade, outras são mantidas, ou
até melhoradas, criar estratégias para estimulação e ou adaptações no ambiente
onde o idoso vive é fundamental para o atendimento as demandas sociais e
funcionais.
Dentre essas adaptações a inclusão do idoso em redes sociais tem sido
apresentado como aspecto importante para a qualidade de vida (QV) na velhice.
Para Gouveia, Matos e Schouten (2016), com o avançar da idade, a relação direta e
pessoal social dos idosos tendem a diminuir em função de morte de pessoas
próximas, problemas de saúde, saída dos filhos de casa. Estes fatores podem
contribuir para a reclusão do idoso, porém as redes sociais digitais podem contribuir
com uma nova perspectiva para a reinserção do idoso na sociedade. Para Nunes,
(2010, p.111) “o idoso está com desejo de convivência, abertura a grandes
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descobertas e produtividade. Esta população está disposta a ajudar os outros e
estar de bem com a vida”.
A habilidade de se comunicar perpassa pela possibilidade do idoso
estabelecer relacionamentos produtivos, manter e negociar a identidade social.
Independentemente de sua idade, o ser humano é um ser social, por isso a
comunicação e o relacionamento são aspectos primordiais na vida das pessoas. A
idade é um dos fatores que mais interfere no comportamento social. Estes papeis
são regulados por normas e muitas delas estão vinculadas aos diversos papéis
sociais desempenhados ao longo da vida (GASPARETTO SÉ, 2012).

Quadro 11 – Critério para avaliação de independência em Aspectos Cognitivos Funcionais

Você utiliza o telefone por iniciativa própria?
Gerenciamento
da
comunicação

Segurança e
memória
Aspectos
Cognitivos
Funcionais
Atenção e
Memória

Interação
social

Faz uso de computadores ou tabletes em
redes sociais?
Você é capaz de manter-se em dia com as
atualidades, com os acontecimentos da
comunidade ou da vizinhança?
Você tranca toda a sua casa quando vai dormir
ou sair?
É capaz de utilizar fogão e tomadas em casa e
desligar após o uso?
É capaz de guardar bem alguns números
familiares?
Você é capaz de prestar atenção, entender e
discutir um programa de rádio ou televisão, um
jornal ou uma revista?
Você é capaz de lembrar-se de compromissos,
acontecimentos familiares, feriados?
Você é capaz de passear pela vizinhança e
encontrar o caminho de volta para casa?
Você é capaz de participar de atividades em
clubes ou eventos para terceira idade?
Você consegue participar com frequência de
eventos religiosos?
Você consegue manter atividade sexual com
seu parceiro (a)?

Fonte: Dados da pesquisa

1 - Nunca

QUESTÕES AVALIADAS

AVALIAÇÃO

2 - Raramente

AVDs

NÃO

3 - Com Dificuldade

DE

4 - Parcialmente

CRITÉRIOS

5 - Facilmente

SIM
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Dos itens de avaliação estudados, o que se apresenta com maior frequência
dentre os instrumentos de referência foi o aspecto relacionado com gerenciamento
da comunicação em 42,8% dos instrumentos. Entende-se que este item fornece
anteparo para outros itens como procedimentos de segurança que tem mostra
pequena nos instrumentos (14,3%). Relevante questão a ser observada são
aspectos relacionados a manutenção da memória e atenção. Presente em apenas
28,5% dos instrumentos tais aspectos tem intima ligação com a segurança do idoso,
não somente no ambiente domiciliar, mas também no controle sobre tarefas
realizadas em ambiente extra domicílio.

6.1.4 Proposta para Sistema de Avaliação da Escala Habilidade

Este instrumento busca identificar o grau de comprometimento motor funcional
em idosos e para sua interpretação deve-se cumprir as etapas propostas:
❖ Eleição do sujeito da entrevista;
➢ Em sua origem este instrumento se aplica a idosos (de acordo com legislação
vigente) portador ou não de doenças crônico-degenerativas
❖ Aplicação do questionário:
➢ Perfil do entrevistador;
• O atual instrumento pode ser auto aplicado ou utilizado por um
profissional de atenção à saúde, cuidador, familiar e ainda por amigos.
Não exige uma idade mínima ou máxima para o entrevistador, sendo
pré-requisito comportamento cognitivo mínimo para tal
➢ Orientações para preenchimento:
• Deve-se responder cada questão do instrumento separadamente,
preferencialmente as respostas devem ser fornecidas pelo sujeito da
entrevista.
• As respostas devem ser assinaladas com um X dentre as opções
presentes no modelo de pesquisa (tabela 13).
• A cada resposta será atribuído um valor para interpretação
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• As colunas de 1 a 4 representam uma competência ainda que parcial
para a execução da tarefa, enquanto a coluna 5 representam uma
incapacidade para a realização da mesma;
• Questões que não se aplicam aos entrevistados não devem ser
respondidas para não ser analisada posteriormente;
• Portadores de cadeiras de roda ou muletas devem ser avaliados pelo
grau de independência utilizando os mesmos.
Tabela 2 – Opções de resposta e atribuição de pontos

COLUNA

Sim

Não

QUESITO DE

VALOR

RESPOSTA

ATRIBUÍDO

1

Facilmente

5 pontos

2

Parcialmente

4 pontos

3

Com dificuldade

3 pontos

4

Raramente

2 pontos

5

Nunca

1 pontos

Fonte: Dados da pesquisa

❖ Análise dos dados
➢ Cada critério deverá ser analisado separadamente pelo entrevistador;
➢ Itens que não forma respondidos devem ser desconsiderados;
➢ Cada AVD deve ser pontuada separadamente, através de uma média dentre
os resultados dos itens.
Exemplo 1.
Respondeu os três itens de uma AVD com nota máxima em
todos – total de 15 pontos
Média da AVD = 5 pontos
Exemplo 2.
Respondeu dois itens de uma AVD com nota máxima nas
duas – total de 10 pontos
Média da AVD = 5 pontos
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Exemplo 3.
Respondeu apenas um Item de uma AVD com nota máxima –
total de 5 pontos
Média da AVD = 5 pontos
➢ Posteriormente deverá ser feita uma média entre as notas de cada AVD para
se alcanças a nota do critério avaliado.
➢ Cada critério receberá uma nota que pode variar de grau 5 – valor máximo
para independência e grau 1 – valor mínimo para independência.
❖ Interpretação dos resultados.
➢ Cada critério deve ser avaliado e analisado separadamente, atribuindo-se um
grau a cada um deles;
Grau 5 – Totalmente Independente: realiza todas as atividades básicas de
vida diária de forma independente;
Grau 4 e 3 - Semidependência: representa o comprometimento de, pelo
menos, uma das funções influenciadas pela cultura e aprendizado – necessita
de acompanhamento para prevenir evolução;
Grau 2 e 1 – Totalmente Dependente: apresenta comprometimento de
grande número funções – necessita de acompanhamento contínuo.
❖ Utilidades de uso
➢ Interpretação do estado atual do idosos;
➢ Norteador das ações e tarefas futuras;
➢ Sistema de triagem para atendimento;
➢ Sistema de triagem para encaminhamento profissional;
❖ Possibilidade de locais para utilização:
➢ Hospitais;
➢ Centros de Assistência Especializado;
➢ Clínicas;
➢ Rede de atenção básica;
➢ Domicílios.
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO PARA VALIDAÇÃO DA ESCALA HABILIDADE

Atendendo ao último objetivo específico desta pesquisa, o recurso avaliativo
Escala Habilidade, foi submetida a apreciação de profissionais envolvidos
diretamente e indiretamente no cuidado ao idoso, como descrito na metodologia
deste (vide p. 91). Em resposta ao envio do instrumento de pesquisa se obteve um
número de 15 respostas durante este prazo de disponibilidade de 5 dias, no mês de
dezembro de 2017. Os profissionais participantes contribuíram fornecendo sua
opinião pautados em seus saberes e construtos pessoais na experiência do cuidado
ao idoso. Nestas observa-se a seguinte avaliação quanto a Escala Habilidade.
➢ Caracterização do sujeito
Participaram da pesquisa profissionais que apresentavam em 93,3% idade
igual ou superior a 30 anos, com 5 anos ou mais de formação acadêmica e atuação
em sua área profissional. Os gráficos abaixo demonstram este perfil.

Figura 5 – Idade e tempo de formação dos participantes da pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa
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Desses profissionais participante observa-se que 92,9% deles possuem
titulação de especialista em sua área de atuação e 28,6% possuem titulação Strictu
Sensu em andamento ou concluido. É demostrado no grafico abaixo que a maior
parcela de contribuição na pesquisa foi provida por fisioterapeutas, seguidos por
médicos e outros profissionais em menor número.

Figura 6 – Perfil profissional dos participantes da pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa

Importante ressaltar a diversidade de profissionais participantes deste
processo, o que vem de acordo com a literatura quando recomenda que o cuidado
com o idoso deve se caracterizar um olhar multidisciplinar, trazendo saberes
diversos. Porém como será demonstrado apesar desta variedade de profissionais,
obtivemos resultado favorável em relação a escala Habilidade, ressaltando a
importância deste instrumento.
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➢ Avaliação do critério – Cuidado pessoal

Nesta etapa buscou-se identificar se há uma relação entre o cuidado pessoal
com o nível de independência do idoso, e a grande maioria dos participantes desta
pesquisa de opinião consideram pertinente a relação entre estes itens.

Figura 7 – Relação entre cuidado pessoal e independência nas AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

Assim este critério de avaliação passa a compor a Escala Habilidade e será
desmembrado em atividades específicas, e nos gráficos a seguir se observa que
cada tarefa relacionada com o cuidado pessoal, apresentou índice de concordância
superior a 93% quando relacionado com as AVDs, demostrando assim que tais
tarefas são pertinentes ao autocuidado desenvolvido pelo idoso. Chama a atenção a
uniformidade entre as respostas, demonstrando que essas tarefas possuem
relevância e devem ser avaliadas. Concordando com a literatura, tais condições são
imprescindíveis para uma vida saudável e a incapacidade em executar essas tarefas
de autocuidado o torna dependente.
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Figura 8 – Tarefas relacionadas ao cuidado pessoal nas AVDs
Fonte: Dados da pesquisa
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Não constam na figura anterior a avaliação das questões relacionadas a
higiene bucal e também a capacidade de se vestir independentemente. Nestes itens
se obteve 100% de concordância o que ressalta sua chama importância enquanto
critério de avaliação.

➢ Avaliação do critério – Cuidado Alimentar

Como visto anteriormente (p. 62), para Gasparetto Sé (2016) a independência
funcional do idoso está relacionada com a capacidade em realizar suas AVDs, e
dentre estas o autor destaca a capacidade de produzir e ingerir sua própria
alimentação, promovendo o autocuidado a ponto de sobreviver sem ajuda para o
manejo instrumental da vida.
O gráfico a seguir demonstra que os participantes opinaram com
concordância neste item, demostrando o que a literatura nos mostra a respeito do
tema.

Figura 9 – Relação entre cuidado alimentar e independência nas AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

117

Recebe destaque quando se observa cada item do critério alimentação que
para 1 dos participantes da pesquisa (6,7%) o item controle vesical não é, em sua
opinião, relevante na independência do idoso. Em contraponto, o descrito por Dias et
al. (2014), nos mostra que o desempenho funcional está ligado à execução das
atividades no dia a dia, relacionando componentes biológicos, psicológicos e
ambientais e para Moraes (2009) a higiene pessoal, uso do banheiro, continência
esfincteriana e capacidade de se alimentar sem auxílio são atividades fundamentais
para a autopreservação e sobrevivência do indivíduo.

Figura 10 – Tarefas relacionadas ao cuidado alimentar nas AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

Nos demais itens deste critério se observa índice de concordância total
superior a 88% dos entrevistados o que concorda com a literatura que discute sobre
o tema. Assim, como no critério anterior ressalta-se a necessidade de se atentar
para estes itens pois norteiam ações de manutenção de condições mínimas para a
vida humana (vide p. 65)
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➢ Avaliação do critério – Mobilidade Funcional

Este critério foi considerado pelos entrevistados como pertinente a
independência do idoso, portanto importante na manutenção de suas AVDs o que
concorda com o que Gallahue e Ozmun (2001) que destaca as habilidades motoras
como importantes para a realização de movimento globais e também os movimentos
realizados com precisão e com elevada capacidade de coordenação. Nos mostra
ainda que estas capacidades estão relacionadas com o equilíbrio, estabilidade e
manipulação de outros objetos, atos contínuos e presentes nas AVDs.

Figura 11 – Relação entre mobilidade funcional e independência nas AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

Os itens deste critério seguem os índices de concordância descrito em
relação a mobilidade funcional e apresntam-se superior a 80% por parte dos que
opinaram nesta pesquisa. Como foi descrito anteriormente (vide p. 95), este critério
se destaca entre os demais com maior frequência de avaliação nas escalas já
existentes, o que demostra sua relevancia como atividade de vida diária e também
para a independencia do idoso.
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Figura 12 – Tarefas relacionadas a mobilidade funcional nas AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

➢ Avaliação do critério – Mobilidade Avançada

Para Moraes (2009) componentes físicos, cognitivos e sociais, são
importantes para a manutenção da capacidade de mobilidade avançada, destaca
que essas atividades tem por característica a relação do cuidado intradomiciliar na
manutenção dos afazeres domésticos, fazer compras, controle do dinheiro, uso do
telefone, lavar e passar roupa, uso correto dos medicamentos e sair de casa
sozinho,

o que corrobora com a opinião dos participantes da pesquisa que

demonstraram um índice de concordância total e parcial de 100% com a relação
pertinente entre a mobilidade avançada e a independência funcional do idoso.
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Figura 13 – Relação entre mobilidade avançada e independência nas AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

Em uma análise individualizada a respeito de cada item deste critério
podemos observar uma paridade em relação as questões, que de igual maneira
apresentam índices favoráveis de concordância. Assim, se certifica que são
questões pertinentes aos critérios de avaliação funcional do idoso.
Uma discussão social trazida por Riveiro, et al. (2013) destaca uma mudança
no papel do idoso, onde este passa a se destacar no cuidado de outros como netos,
cônjuges e ate mesmo de filhos, e neste aspecto se avaliar a condição do idoso no
cuidado de outros se torna importante em uma avaliação geral deste. Importante
ressaltar que esta condição prediz outras atividades funcionais de maior e menor
complexidade.
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Figura 14 – Tarefas relacionadas a mobilidade avançada nas AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

➢ Avaliação do critério – Aspectos Cognitivos Funcionais

Nesta etapa buscou-se verificar a opinião dos entrevistados a respeito da
relação entre os aspectos cognitivos funcionais e a manutenção das AVDs o que
compõem a caracterização do idoso como independente. Com concordância de
100% dos participantes da entrevista de pesquisa, se percebe a pertinência deste
critério que é reforçado por autores tais como Dorantes-Mendoza et al. (2007);
Rovner, Casten e Leiby (2012) e Paz (2004) que envolvem a independência do
idoso a aspectos relacionados à interação em sociedade, a comunicação entre
vizinhos, a capacidade em resolução de problemas da rotina diária, e
processamento e evocação de memórias para eventos.
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Figura 15 – Tarefas relacionadas aspectos cognitivos funcionais e independência nas AVDs
Fonte: Dados da pesquisa

Avaliando-se cada item referente ao critério de aspectos cognitivos funcionais
vê-se uma relação pertinente pautado nos relatos descritos neste trabalho e pela
concordância por parte dos entrevistados. Destaca-se dentre as atividades
questionadas aos participantes o item Gerenciamento da Comunicação onde a
totalidade (100% dos entrevistados) o apontam como relevante para um estado de
independência do idoso.
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➢ Avaliação do critério – Questões livres

Nesta etapa buscou-se a opinião dos entrevistados de maneira livre sobre as
percepções individuais a respeito da Escala Habilidade. Como primeiro item foi
questionado se a Escala Habilidade poderia colaborar para a avaliação funcional do
idoso. Como resultado obtido, 100% dos entrevistados assinalaram positivamente,
concordando com a relevância deste recurso avaliativo. Em 93,3% dos dados
coletados percebe-se uma concordância com relação a escala Habilidade ser
adequada para avaliação funcional do idoso.

Figura 16 – Quanto a utilização da escala habilidade para avaliação funcional do idoso
Fonte: Dados da pesquisa

De igual maneira e como demostrado no gráfico a seguir, consideramos
positiva a avaliação por parte dos entrevistados quando questionado a respeito da
coerência entre objetivo do instrumento e seus resultados. Essa relação está
proposta por autores como Moraes (2009), Fonseca; Rizzotto (2008), Epstein e et al.
(1987) e Freitas et al. (2013).
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Figura 17 – Quanto a coerência ente o instrumento e os resultados obtidos
Fonte: Dados da pesquisa

Para finalisar se questiona sobre a opinião dos participantes dapesquisa se a
Escala Habilidade alcança ao que se pretende, em ser um instrumento de fácil
aplicação tomando como caracteristica ser um instrumento ágil e de fácil
entendimento aos interessados.

Figura 18 – Quanto a sua aplicabilidade da Escala Habilidade
Fonte: Dados da pesquisa

Como resultado apresntado no gráfico anterior, para 86,7% dos participantes
desta pesquisa de opinião a Escala Habilidade alcança objetivo proposto, assim
consideramos que este intrumento é util para se avaliar o grau de independencia de
idosos, como se observa na considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente se buscou conhecer o processo de envelhecimento humano e
como este processo fisiológico pode trazer repercussões ao indivíduo e em seu
papel na sociedade. Observou-se que o fenômeno do envelhecimento tem muitos
fatores ambientais de interferência, não podendo ser definido com exatidão quando
se tem início de fato o envelhecer. Fica nítido que o envelhecimento cronológico
apresenta disparidade quando comparado à capacidade funcional do idoso. Isso se
dá pelos hábitos de vida peculiares a cada indivíduo, pelas características genéticas,
por fatores de hereditariedade e pelo surgimento de agravos à saúde humana,
fatores estes adquiridos ou inatos ao sujeito.
Um importante desafio para o processo do envelhecimento é a manutenção
da capacidade funcional do idoso. Observa-se que a imobilidade funcional ou parcial
tem um fator de grande importância neste processo. Os efeitos da imobilidade são
tratados pelos autores como relevantes na manutenção da capacidade funcional e
chama a atenção para períodos de convalescência do idoso para recuperação de
doenças ou traumas sofridos, alertando para a necessidade precoce do retorno as
suas AVDs, bem como para os riscos de uma imobilidade prolongada. Por isso,
conclui-se que a imobilidade é um fator de grande interferência na capacidade
cognitiva e funcional de idosos e deve ser observada como grande fator de risco.
Em uma segunda etapa buscou-se, pautado nas teorias e fatores que
interferem no envelhecimento humano, identificar que, mundialmente, o processo de
envelhecimento tem se tornado cada vez menos letal à população, o que foi
confirmado. Isto se dá pelo avanço das tecnologias, maior acesso à informação,
maior capacidade de autocuidado, pela educação em saúde e é comprovado por
institutos de pesquisa quando se observa uma inversão na pirâmide etária (IBGE,
2017). Espera-se que em aproximadamente 10 anos a população idosa seja
paritária à população jovem e ativa no mercado de trabalho formal, fato este que tem
moderado inúmeras discussões de cunho prático sobre políticas e legislação
previdenciária.
Em um terceiro momento identificou-se que os comprometimentos cognitivos
funcionais que estão atrelados ao envelhecimento podem ser mensurados e
relacionados com aspectos neurobiológicos. Estes aspectos, no entanto, podem ser
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acompanhados e mensurados por meio de instrumentos de avaliação e servem
como norteadores de avanços ou declínios cognitivos funcionais.
Por meio desta pesquisa foi possível avaliar os instrumentos mais
utilizados para diagnóstico funcional, e assim realizar uma crítica e linha de
pensamento para se identificar os fatores preponderantes que interferem e servem
de marcador como comprometimento cognitivo e funcional de idosos. Assim a busca
em conhecer os indicadores que devem compor um instrumento de avaliação sócio
funcional a fim de identificar os fatores de interferência no grau de comprometimento
cognitivo motor nas Atividades de Vida Diária dos idosos, foram tratados de maneira
adequada, pois obteve êxito quando relacionado em seus objetivos.
Confirmou-se a hipótese inicial sobre a necessidade de se elaborar um
instrumento de avaliação que seja aplicável, ágil e assertivo e que contemple os
fatores de interferência no grau de comprometimento cognitivo e motor em idosos,
sendo compatível com os hábitos de AVDs de idosos.
Como objetivo especifico inicial, buscou-se fazer um recorte teórico sobre o
envelhecimento humano e as consequências deste processo nos aspectos
sociofuncionais nas AVDs. Isso foi possível coletando dados sobre o que a literatura
e os órgãos de competência identificam como indivíduo idoso. Assim se pode
conceituar este fenômeno, observar o papel deste idoso na sociedade, bem como
mensurar o crescente quantitativo de idosos no Brasil. Foi possível também observar
o papel do idoso no seu ambiente e importância para a família, a busca por melhor
qualidade de vida e como esta qualidade de vida interfere nos padrões
comportamentais do idoso.
O segundo objetivo específico desta pesquisa nos permitiu verificar, por meio
de um levantamento bibliográfico, os principais instrumentos avaliativos para
diagnóstico funcional que estão sendo utilizados, e avaliá-los com olhar crítico.
Percebeu-se que poucos deles passaram por validação para utilização em outros
padrões culturais. Também se ressalta que esses instrumentos não possuem uma
amplitude em sua essência, sendo limitados a atividades de vida diária específicas,
o que traz a necessidade de utilização de dois ou mais instrumentos para se
alcançar todas as etapas do envelhecimento.
Foi possível atender ao terceiro objetivo específico desta pesquisa a partir da
observação dos itens dos instrumentos analisados, bem como o objetivo aos quais
se propõem e, em seguida, analisar cada um desses itens de avaliação, agrupando-
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os em critérios a fim de facilitar sua utilização e aplicabilidade. Entende-se que este
agrupamento em critérios serve como norteador clínico para propostas terapêuticas
e intervenções. Como se pressupõe, este instrumento fornece um grau de
comprometimento dentro de uma escala que pode variar de 5 – Totalmente
Independente a 1- Totalmente Dependente, e pode ser observado de forma global
ou por critério de AVDs avaliado, indicando os cuidados que se deve observar com
relação aos resultados obtidos.
A fim de fornecer uma crítica a respeito da construção deste instrumento, ele
foi submetido à apreciação de profissionais competentes na avaliação funcional de
indivíduos portadores de incapacidades e que atuam em áreas diferentes. Buscouse, assim, um olhar crítico multidisciplinar, que auxiliou na construção deste
instrumento após as considerações obtidas. Tais considerações foram ponderadas e
acolhidas em caso de pertinência quando de acordo com paralelo feito com a
revisão bibliográfica. Além disso, este olhar multidisciplinar forneceu amparo para
sua utilização em ambientes diversos.
Pelo fato da ausência de transculturalidade dos itens de pesquisa se
observab adaptações particulares à realidade de cada indivíduo, propondo, assim,
os resultados para avaliação funcional. Esta pesquisa não verificou nessas
adaptações relevância para apreciação. Porém, salta ao olhar crítico desta pesquisa
a ausência prática, porém ampliada ao que se busca avaliar.
A partir desta pesquisa foi possível entender que os instrumentos existentes e
utilizados, não contemplam em uma só escala, os itens necessários para se avaliar
as Atividades Básicas e Instrumentais da Vida Diária, tornando o acesso a esta
avaliação mais complexo e sendo necessária a utilização de dois ou mais
instrumentos para diagnóstico funcional.
A utilização de diferentes escalas avaliativas traz consigo a necessidade de
atentar para critérios de avaliação e interpretação de resultados díspares e também
a reavaliação de itens já contemplados em outra escala. Ainda assim se observou
que os critérios não se ampliam dentro do que se propõem (para atividades básicas
ou instrumentais), deixando itens sem contemplação para análise.
Como produto desta pesquisa deixamos à disposição da sociedade um
recurso avaliativo para comprometimento cognitivo funcional de idosos que possui
como caráter ser amplo em seus critérios, porém mantendo o aspecto de agilidade
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em sua aplicação, podendo ser utilizados por qualquer indivíduo por ser de fácil
interpretação a aplicação.
Neste aspecto, indica-se a Escala Habilidade como instrumento de referência
para triagem de pacientes, diagnóstico funcional, acompanhamento e evolução do
quadro clínico dos idosos, podendo ser utilizada em hospitais, clínicas, centros de
referência, Unidades Básicas de Saúde, consultórios e no próprio domicílio, e ser
aplicada por profissionais de saúde, cuidadores e familiares.
Acredita-se que esta pesquisa traz consigo importante contribuição à
sociedade, deixando um instrumento avaliativo competente em contemplar as
necessidades funcionais do idoso, em que, em um único instrumento, seja possível
avaliar tanto Atividades Básicas como Instrumentais de Vida Diários com diagnóstico
assertivo sobre possíveis comprometimentos cognitivos funcionais do idoso.
Importante ressaltar que esta pesquisa pode ser ampliada por meio do
desenvolvimento de um aplicativo a ser utilizado em celulares, computadores e/ou
outras mídias eletrônicas, facilitando ainda mais a mobilidade da informação e
interpretação dos resultados obtidos.
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APÊNDICE 1 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ”HABILIDADE”: RECURSO
AVALIATIVO COGNITIVO FUNCIONAL EM IDOSOS NAS ATIVIDADES DE VIDA
DIÁRIA

Prezado avaliador,
Convido o Sr(ª) a participar da construção de um recurso avaliativo cognitivo
funcional, nos fornecendo o parecer sobre o modelo anexo. Este instrumento, tem
por objetivo avaliar o ”HABILIDADE” que se refere a um instrumento avaliativo
cognitivo funcional, com o objetivo de avaliar o grau de Independência de idosos nas
AVDs - Atividades de Vida Diária de idosos.
Esta avaliação compõe o cumprimento de um dos objetivos específicos de
uma pesquisa de Tese para doutoramento, no programa de Cognição e Linguagem
pela UENF- Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e assim
fornecer um parecer viabilizando a aplicação do mesmo.
Assim, gostaria de contar com sua colaboração respondendo os próximos
itens, porém seria importante conhecer o instrumento HabilIdade, sua forma de
aplica e resultados, que estão anexos.

1. CARACTERIZAÇÃO DO AVALIADOR
Nome:

Idade:
Tempo de experiência na
profissão:

Profissão:
Titulação:
( ) Especialista
(

) Mestrado

(

) Doutorado

Especificação:
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1. Considera que as AVDs avaliadas são pertinentes ao Cuidado
Pessoal?
2. Considera que o Item Banho apresenta questões pertinentes a
tarefa?
3. Considera que o Item Higiene Pessoal apresenta questões
pertinentes a tarefa?
4. Considera que o Item Higiene no Vaso Sanitário apresenta
questões pertinentes a tarefa?
5. Considera que o Item Vestir apresenta questões pertinentes a
tarefa?
6. Considera que o Item Manutenção de objetos pessoais
apresenta questões pertinentes a tarefa?
7. Considera que o Item Higiene Bucal apresenta questões
pertinentes a tarefa?
8. Você acrescentaria algum item a este Critério? (Caso afirmativo – qual seria e item e porque)

AVALIAÇÃO DO 2º CRITÉRIO - CUIDADO ALIMENTAR
9. Considera que as AVDs avaliadas são pertinentes ao Cuidado
Alimentar?
10. Considera que o Item Alimentação apresenta questões
pertinentes a tarefa?
11. Considera que o Item Comer apresenta questões pertinentes a
tarefa?
12. Considera que o Item Controle Vesical apresenta questões
pertinentes a tarefa?
13. Considera que o Item Preparação de Alimentos apresenta
questões pertinentes a tarefa?
14. Você acrescentaria algum item a este Critério? (Caso afirmativo – qual seria e item e porque)

AVALIAÇÃO DO 3º CRITÉRIO – MOBILIDADE FUNCIONAL
15. Considera que as AVDs avaliadas são pertinentes a Mobilidade
Funcional?
16. Considera que o Item Transferência apresenta questões
pertinentes a tarefa?
17. Considera que o Item Escada apresenta questões pertinentes
a tarefa?

Descordo
totalmente

Descordo
parcialmente

Sem Opinião

Concordo
parcialmente

Questão

Concordo
totalmente

AVALIAÇÃO DO 1º CRITÉRIO - CUIDADO PESSOAL
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18. Você acrescentaria algum item a este Critério? (Caso afirmativo – qual seria e item e porque)

AVALIAÇÃO DO 4º CRITÉRIO – MOBILIDADE AVANÇADA
19. Considera que as AVDs avaliadas são pertinentes a Mobilidade
Avançada?
20. Considera que o Item Mobilidade na comunidade apresenta
questões pertinentes a tarefa?
21. Considera que o Item Estabelecimento e manutenção da casa
apresenta questões pertinentes a tarefa?
22. Considera que o Item Cuidado com outros apresenta questões
pertinentes a tarefa?
23. Considera que o Item Compras apresenta questões pertinentes
a tarefa?
24. Considera que o Item Gerenciamento financeiro apresenta
questões pertinentes a tarefa?
25. Considera que o Item Gerenciamento e manutenção da saúde
apresenta questões pertinentes a tarefa?
26. Você acrescentaria algum item a este Critério? (Caso afirmativo – qual seria e item e porque)

AVALIAÇÃO DO 5º CRITÉRIO – ASPECTOS COGNITIVOS FUNCIONAIS
27. Considera que as AVDs avaliadas são pertinentes aos
Aspectos Cognitivos Funcionais?
28. Considera que o Item Gerenciamento da comunicação
apresenta questões pertinentes a tarefa?
29. Considera que o Item Segurança e memória apresenta questões
pertinentes a tarefa?
30. Considera que o Item Atenção e Memória apresenta questões
pertinentes a tarefa?
31. Considera que o Item Interação social apresenta questões
pertinentes a tarefa?
31. Você acrescentaria algum item a este Critério? (Caso afirmativo – qual seria e item e porque)
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QUESTÕES LIVRES
32. Considera que este instrumento pode colaborar para a Avaliação Funcional do
Idoso?
( ) Sim
Justifique se necessário:
(

) Não

33. Considera este instrumento adequada para Avaliação Funcional do Idoso?
(

) Sim

(

) Não

Justifique se necessário:

34. Considera este instrumento é de fácil entendimento para seu preenchimento?
(

) Sim

(

) Não

Justifique se necessário:

35. Considera que os possíveis resultados são coerentes ao objetivo deste instrumento?
(

) Sim

(

) Não

Justifique se necessário:

Esteja à vontade para expor suas observações caso julgue necessário.

Desde já agradeço muito a sua participação.
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ANEXO 1 – INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA ESCALA HABILIDADE

Este instrumento busca identificar o grau de comprometimento motor funcional
em idosos e para sua interpretação deve-se cumprir as etapas propostas:
❖ Eleição do sujeito da entrevista;
➢ Em sua origem este instrumento se aplica a idosos (de acordo com legislação
vigente) portador ou não de doenças crônico-degenerativas
❖ Aplicação do questionário:
➢ Perfil do entrevistador;
• O atual instrumento pode ser auto aplicado ou utilizado por um
profissional de atenção à saúde, cuidador, familiar e ainda por amigos.
Não exige uma idade mínima ou máxima para o entrevistador, sendo
pré-requisito comportamento cognitivo mínimo para tal
➢ Orientações para preenchimento:
• Deve-se responder cada questão do instrumento separadamente,
preferencialmente as respostas devem ser fornecidas pelo sujeito da
entrevista.
• As respostas devem ser assinaladas com um X dentre as opções
presentes no modelo de pesquisa (tabela 13).
COLUNA

Sim

Não

QUESITO DE

VALOR

RESPOSTA

ATRIBUÍDO

1

Facilmente

5 pontos

2

Parcialmente

4 pontos

3

Com dificuldade

3 pontos

4

Raramente

2 pontos

5

Nunca

1 pontos

• A cada resposta será atribuído um valor para interpretação
• As colunas de 1 a 3 representam uma competência ainda que parcial
para a execução da tarefa, enquanto as colunas 4 e 5 representam
uma incapacidade para a realização da mesma;
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• Questões que não se aplicam aos entrevistados não devem ser
respondidas para não ser analisada posteriormente;
• Portadores de cadeiras de roda ou muletas devem ser avaliados pelo
grau de independência utilizando os mesmos.
❖ Análise dos dados
➢ Cada critério deverá ser analisado separadamente pelo entrevistador;
➢ Itens que não forma respondidos devem ser desconsiderados;
➢ Cada AVD deve ser pontuada separadamente, através de uma média dentre
os resultados dos itens.
Exemplo 1
Exemplo 2
Exemplo 3

Respondeu os três itens de uma AVD com
nota máxima em todos – total de 15 pontos
Respondeu dois itens de uma AVD com nota
máxima nas duas – total de 10 pontos
Respondeu apenas um Item de uma AVD
com nota máxima – total de 5 pontos

Média da AVD = 5 pontos
Média da AVD = 5 pontos
Média da AVD = 5 pontos

➢ Posteriormente deverá ser feita uma média entre as notas de cada AVD para
se alcanças a nota do critério avaliado.
➢ Cada critério receberá uma nota que pode variar de grau 5 – valor máximo
para independência e grau 1 – valor mínimo para independência.
❖ Interpretação dos resultados.
➢ Cada critério deve ser avaliado e analisado separadamente, atribuindo-se um
grau a cada um deles;
Grau 5 – Totalmente Independente: realiza todas as atividades básicas de
vida diária de forma independente;
Grau 4 e 3 - Semidependência: representa o comprometimento de, pelo
menos, uma das funções influenciadas pela cultura e aprendizado – necessita
de acompanhamento para prevenir evolução;
Grau 2 e 1 – Totalmente Dependente: apresenta comprometimento de
grande número funções – necessita de acompanhamento contínuo.
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ANEXO 2 – RECURSO AVALIATIVO – ESCALA HABILIDADE
”HABILIDADE”: RECURSO AVALIATIVO COGNITIVO FUNCIONAL EM IDOSOS NAS ATIVIDADES
DE VIDA DIÁRIA
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
NOME:
DATA DE NASCIMENTO

____/____/________

SEXO:
SITUAÇÃO
PROFISSIONAL:

PROFISSÃO:
REALIZA ALGUMA
( ) Não ( ) Sim
ATIVIDADE DE LAZER?
PARTICIPA DE GRUPOS DE
( ) Não
CONVIVÊNCIA COM OUTROS IDOSOS:
( ) Sim
( ) Fundamental
( ) Fundamental Incompleto
( ) Médio completo
( ) Médio Incompleta
ESCOLARIDADE:
( ) Formação Técnico

(
(
(
(
(
(

) Feminino
) Masculino
) Em Atividade
) Aposentado
) Pensionista
) Em Auxílio

QUAL?
QUAL
ATIVIDADE?
(
(
(

) Superior Incompleto
) Superior Completo
) Pós Graduação

QUAL?

QUESTÕES AVALIADAS

AVALIAÇÃO

Banho
Higiene
pessoal
Higiene no
vaso
sanitário

Cuidado
pessoal

Vestir

Manutenção
de objetos
pessoais

Higiene
bucal

É capaz de tomar banho e ensaboar-se?
Você é capaz de lavar os cabelos?
Você é capaz de usar uma toalha para se secar?
É capaz de pentear os cabelos?
Você é capaz de cortar suas unhas?
Consegue fazer a Barba ou maquiar-se?
Consegue se sentar no vaso sanitário sem
auxílio?
É capaz de tirar e colocar a roupa sozinho?
Consegue realizar sua higiene após
urinar/defecar?
Consegue escolher e pegar as roupas que quer
utilizar?
Consegue colocar e tirar roupas com botões?
Consegue colocar e tirar acessórios (relógios,
pulseiras, cordões, etc.)?
Você é capaz de tirar, limpar e colocar sua lente
de contato (só responda se fizer uso)?
Você consegue de tirar, limpar e colocar sua
prótese ou órtese (só responda se fizer uso)?
Você é capaz de tirar, limpar e colocar seu
aparelho auditivo (só responda se fizer uso)?
Você consegue escovar os dentes sem auxílio?
É capaz de fazer uso do fio dental?
Você consegue colocar e tirar uma prótese
dentaria (só responda se fizer uso)?

1 - Nunca

AVDs

2 - Raramente

DE

NÃO

3 - Com Dificuldade

CRITÉRIOS

4 - Parcialmente

1º

5 - Facilmente

SIM
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AVALIAÇÃO

Comer

Cuidado
alimentar
Controle
vesical

Preparação
de
alimentos

Você consegue pegar o alimento com o garfo no
seu prato e leva-lo até a boca?
É capaz de cortar os alimentos necessários no
seu prato?
Consegue trazer um copo de bebida até a boca?
É capaz de manter um alimento líquido na boca
até engolir?
É capaz de manter um alimento sólido na boca
até engolir?
Você consegue engolir alimentos sólido ou liquido
sem esgasgar?
Você tem controle sobre sua urina durante o dia?
Você é capaz de controlar a função de evacuar
durante o dia?
Você tem controle de sua bexiga durante a noite?
(se faz uso de bolsa deve ser capaz de a
esvaziar)
Você consegue planejar uma alimentação
equilibrada nutricionalmente?
Você é capaz de preparar, esquentar e servir a
comida a mesa?
É capaz de desfazer a mesa e lavar os utensílios
utilizados?

DE

AVDs

QUESTÕES AVALIADAS

AVALIAÇÃO

Transferências

Mobilidade
Funcional

Escadas

Consegue deitar e levantar da cama ou da
cadeira sem assistência?
Você consegue transportar objetos dentro de
sua casa de um local para outro?
Você é capaz de andar grande distância dentro
de casa em superfície plana? (mesmo com
auxílio de suporte)
Você consegue subir e descer um lance de
escadas sem supervisão? (pode e deve fazer
uso de corrimão ou muletas)
Você consegue subir e descer escadas
transportando objetos em suas mãos?
Você consegue fazer uso de escadas para
serviço doméstico, como pegar um objeto no
armário?

NÃO

3 - Com Dificuldade

CRITÉRIOS

4 - Parcialmente

3º

5 - Facilmente

SIM

1 - Nunca

Alimentação

1 - Nunca

QUESTÕES AVALIADAS

2 - Raramente

AVDs

2 - Raramente

DE

NÃO

3 - Com Dificuldade

CRITÉRIOS

4 - Parcialmente

2º

5 - Facilmente

SIM
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QUESTÕES AVALIADAS

AVALIAÇÃO

Mobilidade na
comunidade

Estabelecimento
e manutenção
da casa

Cuidado com
outros
Mobilidade
Avançada
Compras

Gerenciamento
financeiro

Gerenciamento
e manutenção
da saúde

Você é capaz de se locomover pela sua rua
mesmo em superfície irregular?
Você faz uso de algum veículo próprio para
locomoção? (carro, moto ou biscicleta)
Você é capaz de se locomover utilizando
transporte público ou fretamento? (Ônibus ou
taxi)
Você é capaz de realizar concertos de
objetos ou roupas em casa?
Você é capaz de fazer a manutenção de
jardim ou quintal da casa? (plantas, varandas
e sacadas)
Você consegue realizar a limpeza e
manutenção da casa?
Você cuida ou supervisiona as tarefas de
outra pessoa idosa que necessite de ajuda?
Você cuida de netos ou de outras crianças?
Você consegue cuidar de animais
domésticos?
Você realiza todas as compras necessárias
de forma independente?
Você consegue transportar os itens que
comprou?
Você frequenta shopping ou lojas, sozinho
(a)?
Você consegue planejar a utilização de seu
orçamento?
É capaz de fazer compras das coisas
necessárias, preencher cheque e pagar
contas?
Você manuseia seu próprio dinheiro ou
cartões?
É capaz de tomar a sua medicação na hora e
dosagem correta?
Você é capaz de se deslocar para algum
tratamento? (fisioterapia, fonoaudiologia,
médico, odontológico, etc.)
Você é capaz de realizar alguma atividade
física?

1 - Nunca

AVDs

2 - Raramente

DE

NÃO

3 - Com Dificuldade

CRITÉRIOS

4 - Parcialmente

4º

5 - Facilmente

SIM
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QUESTÕES AVALIADAS

AVALIAÇÃO

Você utiliza o telefone por iniciativa própria?
Gerenciamento
da
comunicação

Segurança e
memória
Aspectos
Cognitivos
Funcionais
Atenção e
Memória

Interação
social

Faz uso de computadores ou tablets em redes
sociais?
Você é capaz de manter-se em dia com as
atualidades, com os acontecimentos da
comunidade ou da vizinhança?
Você tranca toda a sua casa quando vai dormir
ou sair?
É capaz de utilizar fogão e tomadas em casa e
desligar após o uso?
É capaz de guardar bem alguns números
familiares?
Você é capaz de prestar atenção, entender e
discutir um programa de rádio ou televisão, um
jornal ou uma revista?
Você é capaz de lembrar-se de compromissos,
acontecimentos familiares, feriados?
Você é capaz de passear pela vizinhança e
encontrar o caminho de volta para casa?
Você é capaz de participar de atividades em
clubes ou eventos para terceira idade?
Você consegue participar com frequência de
eventos religiosos?
Você consegue manter atividade sexual com
seu parceiro (a)?

1 - Nunca

AVDs

2 - Raramente

DE

NÃO

3 - Com Dificuldade

CRITÉRIOS

4 - Parcialmente

5º

5 - Facilmente

SIM

