
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

  

 

JAVIER JEREZ-ROIG 

 

 

FUNCIONALIDADEEM UMA COORTE 

DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2016 



 
 

JAVIER JEREZ-ROIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNCIONALIDADE EM UMA COORTE  

DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

Tese de Doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte como pre-requisito para 

obtenção do título de Doutor em Saúde 

Coletiva. 

 

Orientador: Prof. Dr.Kenio Costa Lima 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2016 



 
 

 

 

 

     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Departamento de Odontologia 

 

  Jerez-Roig, Javier.  

   Funcionalidade em uma coorte de idosos institucionalizados / 

Javier Jerez Roig. - 2016.  

   228 f.: il.  

 

   Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Odontologia, 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Natal, 2016.  

   Orientador: Kenio Costa Lima.  

 

 

   1. Idoso - Tese. 2. Atividades cotidianas - Tese. 3. 

Autonomia pessoal - Tese. 4. Análise de sobrevida - Tese. 5. 

Instituição de Longa Permanência para Idosos - Tses. 6. 

Prognóstico - Tese. I. Lima, Kenio Costa. II. Título.  

 

RN/UF/BSO                                           BLACK D56 

 

 

 

  



 
 

Javier Jerez-Roig 

 

FUNCIONALIDADE EM UMA COORTE  

DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

Teseapresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como requisito parcial à obtenção do título de 

Doutor em Saúde Coletiva. 

Aprovada em: ___/___/___ 

 

BANCA EXAMINADORA 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Kenio Costa Lima  

Departamento de Odontologia da UFRN 

Orientador 

_____________________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Ângela Fernandes Ferreira  

Departamento de Odontologia da UFRN 

Membro Interno 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra 

Departamento de Fisioterapia da UFRN 

Membro Interno 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Leandro de Araújo Pernambuco 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Membro Externo 

_____________________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Victoria Zunzunegui  

Departamento de Medicina Social e Preventiva da Université de Montréal 

Membro Externo 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família, por tudo o que representa na minha vida, 

especialmente aos meus pais, pelo apoio nos meus estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, Professor Kenio Costa Lima, pela confiança depositada em 

mim, pela orientação e apoio recebido. 

Aos meus colegas de pós-graduação Lidiane Maria de Brito Macedo Ferreira, 

Francisca Sueli Monte Moreira, Nayara Priscila Dantas de Oliveira, José Rodolfo 

Torres de Araújo e Fabienne Louise Juvêncio dos Santos Amaral, pela amizade e 

parceria realizada para as coletas dos dados erealização de diversos trabalhos conjuntos. 

Aos colegas de pós-graduação (Larissa Praça, Natália Cabral, Marcos Felipe e 

Laura Camilia Liberalino) que fizeram parte da equipe de nutrição do projeto 

“Envelhecimento humano e saúde – a realidade dos idosos institucionalizados da cidade 

do Natal/RN” e que forneceram os dados antropométricos dos idosos da amostra deste 

trabalho. 

Aos alunos voluntários da UFRN (Bárbara Fernandes de Menezes, Catarina 

Zulmira Souza de Lira, Jéssica Fernandes de Medeiros, Matheus Oliveira Lacerda, 

Maria Luiza Menezes M. Wernick, Rafaela Jordânia de Medeiros, Sadote Macêdo 

Cabral Neto, Marianne Trajano da Silva,Thaynara Cerqueira Rodrigues, Maria Amanda 

de Farias Bezerra, Louise Natalia Mesquita Belém, José Antonio Rodrigues, Juliana 

Magda de Araújo Nóbrega, Kalyne do Nasciimento Moreira Fidelis, Sarah Joysi 

Almeida Leite, Karina da Silveira Fernandes, Monayane Grazielly Leite Matias, 

Joelmma Maria R. de Lima e Rafael Gerônimo de França Xavier)que participaram na 

coleta dos dados deste trabalho. 

Aos professores e colegas de Pós-Graduação pelo enorme aprendizado e bom 

recebimento. 

Aos meus familiares, pelo apoio em minhas decisões. 

A Dyego Leandro Bezerra de Souza e Maria Messias pelo apoio durante este 

período cheio de desafios. 

A meus amigos, Daniela Pessoa, Tamires Oliveira, Yan Freitas, Alexandre de 

Araújo, Isabelle Ribeiro, Diego Bonfada, Marquiony Santos, André Lima pelo grande 

apoio recebido durante este período cheio de desafios. 

Aos diretores e profissionais das instituições que permitiram a realização do 

estudo. 



 
 

Aos idosos que fizeram parte da amostra deste trabalho, pela paciência e 

colaboração. 

À Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears por facilitar 

grande parte dos artigos necessários para o referencial teórico deste trabalho. 

À CAPES, pelo auxílio financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivos principais: verificar a prevalência de 

incapacidade funcional (IF)para as atividades básicas da vida diária (ABVD) eos fatores 

associados (Estudo 1), assim como verificar a incidência de declínio funcionale os 

fatores prognósticos de declínio funcional (Estudo 2) em idosos institucionalizados.A 

amostra do trabalho foi formada por indivíduos de 60 anos ou mais pertencentes a 10 

instituições de longa permanência para idosos (ILPI) da cidade do Natal/RN, sendo 

excluídos os hospitalizados ou em processo de cuidados paliativos.O Estudo 1 é de 

tipotransversal (Outubro e Dezembro de 2013) e foi avaliada a IF mediante a escala de 

Katz e caracterizada quando houve limitação em uma ou mais ABVD (alimentação, 

controle de esfíncteres, transferências posturais, higiene pessoal, capacidade para se 

vestir e tomar banho). Como variáveis independentes foram consideradas as 

sociodemográficas, as relacionadas à instituição e àscondições de saúde. Usaram-se o 

teste qui-quadrado, teste de Fisher ou teste qui-quadrado de tendência linear para a 

análise bivariada, assim como a regressão logística para a multivariada. A amostra foi 

de 321 idosos e a prevalência de IF de 72,9% (IC 95%: 67,8-77,5%). A tarefa com 

maior limitação foi o ‘banho’, seguido por ‘vestir-se’ e ‘ir ao banheiro’. O modelo final 

constatou associação com a instituição de tipo privado (RP=1,33, p<0,001), idade igual 

ou superior a 83 anos (RP=1,26, p=0,003), ser institucionalizado por não ter cuidador 

(RP=1,17, p=0,033) e osteoporose (OR=1,23, p=0,045), ajustado por sexo. O Estudo 2é 

longitudinal de 24 meses de acompanhamento com intervalos de follow-up de 6 meses 

(5 ondas). Além dos critérios aplicados no Estudo 1, foram excluídos aqueles que 

apresentavam IF para todas as ABVD (banho, higiene pessoal, vestir-se, ir ao banheiro, 

caminhar, transferências posturais e comer) no início do estudo. Foi considerada a 

presença de declínio funcional quando houve redução na pontuação total das ABVD, as 

quais foram avaliadas mediante uma escala tipo Likert de 5 pontos. Foram analisadas 

todas as variáveis independentes do Estudo 1, mais o estado de mobilidade, cognitivo 

(teste de Pfeiffer), hábitos tóxicos e atividade física,  além de variáveis dependentes do 

tempo. Para a análise estatística, foiutilizado o método atuarial, o testelog-rank, a 

análise univariada de Cox e aregressão de Cox. Acoorte esteve composta por 280 

idosos:140, 50,0% (IC 95%: 44,2-55,8%), sofreram declínio funcional, 94, 33,6% (IC 

95%: 28,3-39,3%) mantiveram a capacidade funcional, e 40, 14,3% (IC 95%: 10,7-

18,9%), apresentaram melhora funcional em uma ou mais avaliações.A probabilidade 



 
 

acumulada de manutenção funcional foi de 44,0% (IC 95%: 37,7-50,2%) aos 24 

meses.A capacidade de se alimentar foi a que apresentou maior declínio durante o 

período (-0,54 pontos), seguido por deambulação (-0,43),vestir-se (-0,35), transferências 

posturais (-0,31), banho (-0,29), higiene pessoal (-0,24) e ir ao banheiro (-0,22). O 

modelo multivariado mostrou que os fatores preditores de declínio funcional foram 

aincapacidade cognitiva grave (HR=1,96; p=0,001), declínio da continência (HR=1,85; 

p=0,002) e incidência de hospitalizações (HR=1,62; p=0,020). 

 

Palavras-chave: Análise de sobrevida. Atividades cotidianas.Autonomia 

pessoal.Estudos Transversais.Idoso.Instituição de Longa Permanência para 

Idosos.Prognóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The main objectives of this work were: to verify the prevalence of 

functionaldisability (FD) inthe basic activities of daily living (BADL) and its associated 

factors (Study 1) and verify the incidence of functional decline and predictor factors of 

functional decline (Study 2) in institutionalized older people. The sample of the study 

was formed by individuals aged 60 years and over belonging to 10 nursing homes (NH) 

in Natal/RN, being excluded hospitalized or palliative care residents. The Study 1 is a 

cross-sectional study (October-December 2013) and FD was evaluated by Katz scale 

and characterized when there was limitation in one or more BADL (eating, sphincter 

control, transferring, personal hygiene, dressing and bathing). As independent variables 

sociodemographic, instituition-related health-related variables were considered. The 

Chi-square test, Fisher's exact test or the linear Chi-square test for the bivariate analysis 

and logistic regression for multivariate analysis were applied. The sample consisted of 

321 individuals and the prevalence of FD was 72.9% (95% CI: 67.8-77.5%). The most 

affected task was 'bathing', followed by 'dressing' and 'toileting.' The final model found 

association with private NH (PR=1.33, p<0.001), age 83 and over (RP=1.26, p=0.003), 

reason for institutionalization “lack of caregiver” (RP=1.17, p=0.033) and osteoporosis 

(RP=1.23, p=0.045), adjusted by sex. The Study 2 is a 24-months longitudinal study 

with follow-up every 6 months (5 waves). Apart from the criteria considered in the 

Study 1, residents with FD for all BADL (bathing, personal hygiene, dressing, toileting, 

walking, transferring and eating) at baseline were excluded. The presence of functional 

decline was defined when there was a reduction the total score of BADL, which were 

assessed by a 5-point Likert scale. All independent variables of the Study 1 were 

considered, as well asthe mobility status, cognitive status (Pfeiffer test), toxic habits, 

physical activity and time-dependent variables. Statistical analysis was performed using 

the actuarial method, log-rank test, Cox univariate analysis and Cox regression. The 

cohort was composed of 280 individuals: 140, 50.0% (95% CI: 44.2-55.8%) 

experienced functional decline; 94, 33.6% (95% CI: 28.3-39.3%), maintained their 

functional capacity, and; 40, 14.3% (95% CI: 10.7-18.9%), showed functional 

improvement at one or more waves. The cumulative probability of functional 

maintenance was 44.0% (95% CI: 37.7-50.2%) at 24 months. The ability to eat showed 

the largest decline during the period (-0.54 points), followed by walking (-0.43), 

dressing (-0.35), transferring (-0.31), bathing (-0.29), personal hygiene (-0.24) and 



 
 

toileting (-0.22). The final model showed that the predictors factors of functional 

decline were severe cognitive impairment (HR=1.96, p=0.001), continence decline 

(HR=1.85, p=0.002) and incidence of hospitalizations (HR=1.62, p=0.020). 

 

Key words: Activities of Daily Living.Aged.Cross-Sectional Studies.Homes for the 

Aged.Personal Autonomy. Prognosis. Survival Analysis. 
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1INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O envelhecimento é um processo sistêmico, dinâmico e progressivo, no qual 

existem modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que 

determinam a diminuição da capacidade de manutenção da homeostasia, acarretando 

uma perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente(MENEZESet al., 

2011).Do ponto de vista demográfico, nos países em desenvolvimento é considerado 

idoso o habitante com 60 anos ou mais, segundo critérios da Organização Mundial da 

Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1984). Nessa faixa etária, espera-se que 

a população na América Latina se duplique ou triplique durante o período de 1980 a 

2025. Consequentemente, esse rápido crescimento ocasiona um importante impacto nas 

demandas sociais, econômicas e sanitárias, em parte devido às doenças crônicas e as 

síndromes geriátricas(TAMANINI et al., 2009).  

O envelhecimento populacional faz parte da realidade da maioria das sociedades 

e, em muitos países, se viveem média de 15 a 25 anos mais após os 60 anos, o qual 

impõe uma série de desafios para a comunidade, os próprios idosos e suas famílias. 

Assim, faz-se necessário o atendimento apropriado para o controle das doenças crônicas 

e a manutenção da qualidade de vida desse grupo populacional em crescimento. Nesse 

contexto, dentre os aspectos que estão diretamente relacionados à qualidade de vida 

durante o envelhecimento, a funcionalidade é apontada pelos idosos como uma das mais 

importantes, pois se associa à dependência e autonomia(PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 

2011).  

A funcionalidade é frequentemente medida através da avaliação das atividades 

básicas da vida diária (ABVD) e das atividades instrumentais da vida diária (AIVD) 

(KATZ et al., 1963; LAWTON; BRODY, 1969). Já a dependência é um indicador de 

incapacidade, que implica a restrição do desempenho nas atividades básicas da vida 

diária (ABVD) e, portanto, a necessidade de supervisão ou auxílio total ou parcial de 

outra pessoa(SONN, 1996). Nessa situação, o indivíduo apresenta incapacidade 

funcional (IF), que é um agravo à saúde que depende da interação de fatores 

multidimensionais, como os aspectos socioeconômicos e psicossociais(SANTOS et al., 

2007). 

Desde o ponto de vista da saúde pública, a capacidade funcional tem se tornado 

um novo conceito de saúde, mais apropriado para operacionalizar o atendimento à saúde 

do idoso que a presença e número de doenças(MACIEL; OLIVEIRA GUERRA, 2010).  
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Desta maneira, a avaliação da capacidade funcional proporciona importante informação 

clínico-funcional da população, para orientar o atendimento dos profissionais, assim 

como os serviços de saúde (LOURENÇOet al., 2012).  

Embora o envelhecimento não seja sinônimo de dependência, o processo pode 

ser caracterizado por uma série de mudanças biológicas, psicológicas, cognitivas e 

sociais que incrementam o risco de vulnerabilidade e a predisposição a IF(PERRACINI; 

FLÓ; GUERRA, 2011). Portanto, sabe-se que a carga desta síndrome aumenta com a 

idade e que a prevalência tem aumentado durante as últimas décadas, devido ao 

aumento da expectativa de vida(SHAH et al., 2012; TSAI, 2013).Um dos principais 

objetivos da Geriatria eGerontologia é a de postergar a incapacidade e morbidade ao 

final da vida, procurando limitar essa etapa a um período curto de tempo(SONN, 1996). 

AIF ocasiona um forte impacto nas famílias dos indivíduos afetados e os 

cuidadores, assim como nos serviços de saúde e na sociedade(AVILA-FUNES; 

AGUILAR-NAVARRO; MELANO-CARRANZA, 2008). Portanto, a manutenção da 

independência funcional durante o processo de envelhecimento é uma prioridade da 

saúde pública e, alguns países, como os EUA, já fixaram metas de reduções do nível de 

incapacidade de funcional até o ano 2020(SHAH et al., 2012). Com vistas a alcançar 

estes objetivos, é fundamental a identificação dos fatores associados ao 

desenvolvimento da IF, assim como a implementação de medidas preventivas na 

população(WU; LEU; LI, 1999). 

No Brasil, a legislação frisa a importância do desenvolvimento de estudos na 

área da Gerontologia, bem como a manutenção da capacidade funcional(PERRACINI; 

FLÓ; GUERRA, 2011). Assim, uma das finalidades da Lei nº 2.528 de 19 de outubro de 

2006, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, é a de recuperar, manter 

e promover a autonomia e independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas 

coletivas e individuais de saúde, em consonância com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006). Para tal, se faz necessário o desenvolvimento 

de ações públicas que visem ao envelhecimento ativo preconizado pela Organização 

Mundial da Saúde, ou seja, a manutenção da capacidade funcional e qualidade de vida 

deste setor da população, em progressivo aumento(LOURENÇOet al.,  2012).  

Sabe-se que as transições entre diferentes estados de capacidade funcional 

acontecem com certa rapidez no caso dos idosos e que os níveis de maior incapacidade 

acarretam maiores custos de atendimento (RAICHE et al., 2012). Portanto, o estudo das 

transições no processo de declínio funcionalé fundamental para o planejamento dos 
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serviços que serão necessários no futuro, com vistas a prevenir ou postergar a 

dependência funcional, assim como para reduzir os gastos em saúde(RAICHE et al., 

2012).Para compreender esse processo de declínio funcional ocorrido durante a 

senilidade, os estudos epidemiológicos mais adequados são os de tipo longitudinal 

prospectivo, pois apenas estes são capazes de determinar os efeitos de diversos fatores 

no declínio funcional, assim como a magnitude e direção da associação entre esse 

desfecho e as outras variáveis independentes(FINLAYSON; MALLINSON; 

BARBOSA, 2005; SCHILLERSTROM; ROYALL; PALMER, 2008).  

A maior parte dos estudos realizados em idosos institucionalizados é de tipo 

transversal e, portanto, não proporcionam informação sobre a evolução do estado de 

saúde e da funcionalidade durante o tempo(HJALTADOTTIR et al., 2012). Assim, no 

âmbito asilar, existem menos de dez estudos longitudinais sobre a evolução do declínio 

funcional, todos realizados nos EUA, Suíça e China (BANASZAK-HOLL et al., 2011; 

BURGE; VON GUNTEN; BERCHTOLD, 2013; CARPENTER et al., 2006; CHEN et 

al., 2013; MCCONNELL et al., 2002; WANG et al., 2009). Na América Latina,a 

produção científica acerca da funcionalidade é escassa, e os estudos longitudinais 

realizados até a atualidade foram realizados em indivíduos que moram na 

comunidade(LOURENÇO et al., 2012; RAMOS; SIMOES; ALBERT, 2001). 

O conhecimento do estado funcional dos idosos é importante para os cuidadores 

e para a utilização mais eficiente dos recursos públicos (HJALTADOTTIR et al., 2012). 

A avaliação da funcionalidade é realizada mediante ferramentas simples e é útil para 

auxiliar no planejamento de estratégias de promoção da saúde que visem à prevenção ou 

retardo das incapacidades. Os estudos epidemiológicos direcionados a esta faixa etária 

são úteis para aferir a qualidade dos últimos anos de vida e as limitações na vida diária 

dos idosos. No entanto, este tipo de pesquisas ainda são incipientes no Brasil, 

especialmente na Região Nordeste e no âmbito das instituições de longa permanência 

para idosos (ILPI)(FIEDLER; PERES, 2008). 

Portanto, o presente trabalho contribuirá a melhorar o conhecimento sobre o 

processo de evolução da funcionalidade e os fatores prognósticos de declínio funcional 

em idosos institucionalizados. Além disso, o presente trabalho estabeleceu vias de 

comunicação com as instituições pesquisadas, realizando o seguimento dos idosos e 

oferecendo informações úteis mediante emissão de relatórios que identificaramos 

indivíduos em processo de declínio.  

2REVISÃO DE LITERATURA 
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Este capítulo apresenta o referencial teórico que subsidia a compreensão do 

presente trabalho. O primeiro tópico, “O crescimento da população idosa”, explica o 

processo do envelhecimento do ponto de vista demográfico, e mostra o cenário passado 

recente, atual e futuro no Brasil. Diante dessa situação, o segundo tópico, “As 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)”, trata o tema da 

institucionalização e desses entes com função híbrida social e de saúde, com vistas a 

contextualizar o âmbito da pesquisa. No tópico “A capacidade funcional em idosos” são 

tratados conceitos fundamentais sobre funcionalidade, assim como o agravo à saúde que 

corresponde ao objeto do presente estudo: a incapacidade funcional para as atividades 

da vida diária. Por fim, “A incapacidade funcional em idosos institucionalizados” trata 

esse agravo à saúde no âmbito institucional, tanto em nível mundial e como nacional. 

 

2.1 O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA 

 

Diante da situação provocada pela diminuição das taxas de fecundidade e 

mortalidade, o aumento da população idosa tem se tornado um dos maiores desafios da 

saúde pública contemporânea (MENEZES et al., 2011). Segundo projeções da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em nível mundial, o contingente de indivíduos 

de 60 anos ou mais passará, de aproximadamente 850 milhões de pessoas que existem 

na atualidade para 2000 milhões no ano 2050, sendo o maior crescimento aquele 

correspondente aos países em desenvolvimento (CORTELLETI;  HERÉDIA; 

CASARA, 2004).Já no Brasil, no início deste século, o país possuía aproximadamente 

16 milhões de pessoas de 60 anos ou mais e, em 2025, estima-se que haverá 34 milhões 

de idosos, o que levará o país à sexta posição mundial em números de idosos (DAVIM 

et al., 2004). 

O envelhecimento populacional, embora seja considerado um fenômeno global, 

não se dá de forma homogênea em todos os países, nem indivíduos (FUNDO DE 

POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012). De maneira esquemática, os países 

podem ser divididos em três tipos, quanto à sua transição demográfica: os países 

europeus ocidentais, de início precoce; os da América Latina e Caribe, de iniciação 

tardia e aqueles que ainda não a começaram, como os africanos(LEBRÃO, 2007). No 

Brasil, ao contrário do que aconteceu nos países desenvolvidos, o aumento da 

população idosa se deu de forma acelerada, como consequência da queda da 
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fecundidade na década de 1960 e 1970, com incremento de aproximadamente 700% 

durante os últimos 50 anos(CORTELLETI;  HERÉDIA; CASARA, 2004; DAVIM et 

al., 2004). Enquanto a Europa levou aproximadamente um século para envelhecer, esse 

processo ocorreu em 30 anos no Brasil (VERAS, 2009). 

Esse fenômeno pode ser explicado pelas mudanças socioeconômicas ocorridas 

durante meados do século XX no país, que levaram a uma rápida transformação de uma 

sociedade de caráter rural a uma maioritariamente urbana (INSTITUTO DE PESQUISA 

APLICADA, 2011; CORTELLETI;  HERÉDIA; CASARA, 2004). Assim, as melhorias 

nas condições de vida e os avanços médicos e tecnológicos têm aumentado a 

expectativa de vida do brasileiro, e segundo projeções do IBGE, no ano 2050, a idade 

média será de 81,3 anos, semelhante a dos países desenvolvidos (VASCONCELOS; 

GOMES, 2012). Além disso, cabe levar em consideração os movimentos migratórios no 

passado recente, motivados pelo momento econômico nacional favorável, tanto 

estrangeiros e nacionais, quanto do interior à capital, à procura de melhores serviços e 

qualidade de vida (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2008). 

No Brasil, o alto contingente de crianças associado a esse incremento de pessoas 

idosas tem transformado o padrão tradicional da pirâmide etária, que tende a uma forma 

retangular (CAMARANO; KANSO, 2010). Atualmente a taxa de fecundidade brasileira 

apresenta valores menores que o nível de reposição, e não há perspectiva de retorno a 

índices superiores (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2008). 

Para o futuro próximo, espera-se um crescimento das taxas de população idosa e muito 

idosa, provocadas pela entrada da coorte dos denominados baby boomers na última fase 

de vida (elderly boomers), assim como a redução da mortalidade nas idades avançadas 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008).Assim, as 

projeções indicam que em 2050 haverá 172,7 indivíduos de 65 anos ou mais para cada 

100 crianças de 0 a 14 anos, em comparação a 24,7em 2008(DAVIM et al., 2004). 

Diante deste processo de transição demográfica, o Brasil tem sido denominado “país 

jovem de cabelos brancos” (VERAS, 2009). 

O ritmo da transição demográfica também não ocorre de maneira homogênea em 

âmbito nacional. As profundas desigualdades socioeconômicas entre as regiões 

brasileiras refletiram um ritmo mais lento nas menos desenvolvidas, como a Nordeste, 

onde a queda da taxa de fecundidade ocorreu tardiamente, na década de 1970 (VERAS, 

2009). Já no Estado do Rio Grande do Norte (RN), o processo assemelha-se ao ocorrido 
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em nível regional e nacional, porém de forma mais acelerada, com uma redução mais 

acentuada da base da pirâmide etária. Em 1970, a população idosa potiguar constituía 

aproximadamente 5% do total eem 2010 superou 10%, sendo o crescimento mais 

acentuado a partir da década de 1980(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2008; ARAÚJO et al., 2012). 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), no estado do 

RN, o grupo etário de 60 anos ou mais aumentou de 10,6% em 2008-2009 para 11,9% 

em 2011, e o número de crianças de 9 anos ou menos passou de 16,4% para 14,1% no 

mesmo período. Esses dados confirmam o envelhecimento populacional do Estado, 

situando-o como o terceiro mais envelhecido da região nordeste (ARAÚJO et al., 2012). 

Destaca-se, ainda, o predomínio do sexo feminino em relação ao masculino, com 

proporções superiores à média do país, apontando a uma velhice mais 

feminilizada(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2008; 

BARBOSA et al., 2012). 

No ano 2010, quase a metade dos municípios potiguares possuíam indicadores 

de envelhecimento elevados, ou seja, em estágio avançado de transição demográfica 

(BARBOSA et al., 2012). Entre estes municípios, cabe destacar os do interior da Região 

Central e Oeste Potiguar, bem como os centrais da Região Metropolitana da cidade do 

Natal, os quais apresentam índices elevados de envelhecimento e 

sobreenvelhecimento(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA), 2010). No município de Natal se observa um aumento expressivo da 

população idosa em um curto período; essa população representava 4,5% do total em 

1970, 6,8% em 1991 e no ano 2010 já superou 10%(ARAÚJO et al., 2012).  

Ao comparar o contingente de idosos com a população ativa, 15 bairros 

natalenses têm valores superiores às razões de dependência nacionais e estatais,dentre 

os quais se encontram Areia Preta, Cidade Alta, Barro Vermelho e, especialmente, os 

bairros mais centrais e tradicionais de Petrópolis, Lagoa Seca, Lagoa Nova, Alecrim e 

Tirol, que são os mais envelhecidos(ARAÚJO et al., 2012; HORA; MEDEIROS; 

CAPISTRANO, 2013). Já aqueles nos quais residem os mais longevos são Areia Preta, 

Petrópolis e Ribeira, enquanto os bairros periféricos apresentam menores indicadores de 

envelhecimento, pois concentram maior proporção de jovens(ARAÚJO et al., 2012; 

HORA; MEDEIROS; CAPISTRANO, 2013). Portanto, dentro da cidade existem 

diferenciações quanto às fases da transição demográfica entre os bairros, embora em 
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todos se observe o processo em pequena, média ou grande intensidade (ARAÚJO et al., 

2012). 

A velocidade do envelhecimento populacional traz uma série de 

responsabilidades para o Estado, sociedade e família, pois traz associada uma série de 

mudanças do perfil epidemiológico da população, caracterizadas pelo aumento da 

prevalência das doenças crônico-degenerativas em detrimento das infecto-parasitárias, 

próprias do passado recente. Esse processo tem sido denominado como transição 

epidemiológica e representa um grande desafio para a saúde pública, já que precisa do 

controle da carga de incapacidades (ROSSET et al., 2011). Tal situação é acentuada, no 

Brasil, pela desigualdade social e a fragilidade das instituições de saúde, especialmente 

nas regiões que possuem menores índices de desenvolvimento e saúde, como a Região 

Nordeste. Desta maneira, as condições socioeconômicas de parte da população 

brasileira são precárias e as desigualdades sociais exacerbam a heterogeneidade do 

processo individual de envelhecimento (CORTELLETI;  HERÉDIA; CASARA, 2004). 

Diante deste contexto, o Governo Federal sancionou uma série de leis voltadas 

aos direitos da população idosa, com o intuito de assegurar uma maior autonomia, 

cidadania e dignidade. Na década de 1990,foi criada a primeira política pública 

brasileira específica para o envelhecimento: a Política Nacional de Saúde do Idoso. Essa 

política almeja a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção da 

independência, a prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos idosos que adoecem 

e a reabilitação daqueles que têm sua capacidade funcional restringida. Em 2003, foi 

instituído o Estatuto do Idoso, que reafirma o dever da família, comunidade, sociedade e 

do poder público de prover a atenção integral do idoso, garantindo a vida, saúde, 

alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade e dignidade 

(CARVALHO, 2014). Mais recentemente, editou-se a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (2006), em cujas diretrizes se inclui o apoio ao desenvolvimento de 

pesquisas na área da Gerontologia(AGUIAR et al., 2011). 

A Lei 8.842, de janeiro de 1994, prioriza o atendimento ao idoso pelas famílias 

ao invés da institucionalização, porémfatores sociais como a queda da fecundidade, o 

aumento da escolaridade feminina e a participação das mulheres no mercado laboral 

reduzem a disponibilidade de cuidadores domiciliares(DAVIM et al., 2004). Além 

disso, cabe destacar que durante as últimas décadas têm ocorrido mudanças no padrão 

de nupcialidade e nos arranjos familiares (mulheres sozinhas, mães solteiras, filhos que 

emigram), assim como do sistema de valores que enfraquecem os laços de solidariedade 
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intergeracionais (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2011). 

Todos esses fatores, junto com o incremento populacional de idosos anteriormente 

descrito, têm provocado um forte impacto nas demandas sociais e de saúde, e 

especificamente na demanda por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 

como importante modalidade de assistência social ao idoso(FREIRE; TAVARES, 2006; 

MENEZES et al., 2011; SANTOS; BARROS, 2008). 

 

2.2 AS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 

 

Como consequência, do processo de transição demográfica e epidemiológica, 

tem sido observadoum aumento da demanda social por cuidados de longa duração para 

idosos e uma das principais alternativas existentes de cuidados não-familiares 

corresponde às ILPI (CAMARANO; KANSO, 2010; DEL DUCA et al., 2012).  

A origem dessas instituições está ligada aos asilos, que constituem a modalidade 

mais antiga de atendimento ao idoso fora do âmbito familiar, e que historicamente eram 

mantidas por organizações religiosas. Esse fato faz com que ainda atualmente exista um 

grande número de instituições sem fins lucrativos no Brasil, embora a proporção de 

ILPI de tipo privado tenha aumentado progressivamente. Como resposta às demandas 

de uma sociedade em que se observa um aumento da expectativa de vida e diminuição 

da disponibilidade de recursos familiares para o cuidado de idosos, o número de 

instituições para idosos no país começou a crescer a partir das últimas décadas do século 

XX(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2011).  

Nesse período, foi desenvolvida uma estrutura legal para regular as atividades 

das ILPI. A partir da Constituição Brasileira de 1988, se sancionaram diversas leis para 

proteger os direitos dos idosos, como o Estatuto do Idoso de 2003 e a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa de 2006 (PINTO; VON SIMSON, 2012). O Decreto nº 1.948 

de 03 de julho de 1996, frisa que a instituição asilar tem por finalidade atender, em 

regime de internato, o idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover a própria 

subsistência, de modo a satisfazer suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e 

convivência social(CAMARANO; KANSO, 2010; DAVIM et al., 2004).  

A pesar desse destaque social na legislação que regula as ILPI, o envelhecimento 

populacional e o aumento da sobrevida de pessoas com redução da capacidade física, 

cognitiva e mental estão requerendo que as instituições ofereçam não apenas assistência 

social, mas também assistência à saúde. Assim, fatores como a idade avançada, o 



26 
 

isolamento social e a inatividade física aumentam a demanda por estas instituições, que 

surgiram originalmente da necessidade social de assistir os indivíduos em situação de 

carência de recursos socioeconômicos(CREUTZBERG; GONÇALVES; SOBOTTKA, 

2008; DEL DUCA et al., 2012). Como resultado da função híbrida dessas residências, a 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sugeriu a denominação Instituição de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI) (CAMARANO; KANSO, 2010).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define as ILPI como 

instituições governamentais ou não-governamentais, de caráter residencial, destinadas a 

domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem 

suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania. Já Camarano e 

Kanso (2010) entendem a ILPI como uma residência coletiva que atende tanto idosos 

independentes em situação de carência de renda e/ou de família quanto aqueles com 

dificuldade para o desempenho das atividades diárias, que precisam de cuidados 

prolongados (CAMARANO; KANSO, 2010). Assim, a decisão de institucionalizar o 

idoso geralmente representa uma alternativa em situações como a ausência temporária 

de cuidador domiciliar, estágios terminais de doença, alto grau de dependência ou a 

necessidade de cuidados de reabilitação (FREIRE; TAVARES, 2006).  

Nesse sentido,um dos determinantes do declínio funcional que cabe mencionaré 

a insuficiência familiar, síndrome geriátrica caracterizada pelo vínculo familiar 

prejudicado e, sobretudo, pelo baixo apoio social da pessoa idosa.Os antecedentes desta 

síndrome são as transformações contemporâneas no sistema familiar, a inversão do 

papel do idoso na família, os conflitos intergeracionais, o comprometimento das 

relações familiares e vunerabilidade social da família. Trata-se de um processo 

psicossocial que afeta negativamentea ajuda instrumental oferecida pela família, o 

qualgera um impacto direto sobre os cuidados físicos e psicológicos ao idoso, 

prejudicando assim a promoção da saúde e manutenção da capacidade 

funcional(SOUZA et al, 2015). 

Desde uma perspectiva social, as ILPI podem ser consideradas sistemas sociais 

organizacionais que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou seja, 

sem vínculo familiar ou sem condições de garantir sua subsistência e necessidades de 

moradia, alimentação, saúde e convivência social(CREUTZBERG et al., 2011). 

Portanto, as ILPI não são apenas estabelecimentos voltados à clínica, apesar de que os 

serviços médicos e de fisioterapia sejam os mais frequentes. Também existem 

atividades que geram renda, de lazer ou cursos diversos para ajudar aos residentes a 
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exercer um papel social, embora essas ações não sejam comuns em todas as instituições 

(CAMARANO; KANSO, 2010). 

Assim, grande parte dos indivíduos que residem em instituições asilares são 

portadores de doenças crônicas e/ou síndromes geriátricas, e precisam, portanto, de 

cuidados especiais, às vezes permanentes. Além disso, os problemas de saúde podem 

ser agravados por fatores socioeconômicos, como a diminuição do suporte social, o 

abandono, as perdas ou a condição econômica desfavorável, entre outros. Esta 

necessidade de proporcionar atendimento à saúde nos residentes faz com que a maior 

parte dos cuidados seja realizada pela própria equipe de saúde das 

instituições(CORTELLETI;  HERÉDIA; CASARA, 2004). Contudo, a proporção de 

independentes é maior nas ILPI sem fins lucrativos, onde a institucionalização está mais 

relacionada a fatores socioeconômicos como a carência de renda e/ou residência. Por 

outro lado, nas instituições privadas se observa maior percentual de idosos dependentes, 

portadores de síndromes geriátricas como a incapacidade cognitiva, a incontinência, a 

instabilidade postural ou a imobilidade, porém com maior renda(INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2011; JEREZ-ROIG et al., 2014). 

Atualmente, existe uma tendência de transformação das ILPI, com a 

reorganização das equipes multiprofissionais para oferecer cuidados mais adequados e 

especializados, assim como para melhorar a infraestrutura e acessibilidade, entre outras 

modificações. No entanto, ainda permanece uma imagem histórica negativa sobre estas 

instituições, relacionadas à exclusão social, abandono e à morte(CREUTZBERG; 

GONÇALVES; SOBOTTKA, 2008; RODRIGUES; SILVA, 2013). 

A partir do estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), foram contabilizadas 3.549 ILPI no Brasilno ano 2009. A maior parte desses 

entes é de natureza filantrópica, porém a maioria das criadas durante a primeira década 

do século XXI foi de tipo privado, o que significou uma mudança no perfil das ILPI. 

Essas instituições vivem principalmente dos recursos provenientes dos próprios 

residentes, mediante o dinheiro da aposentadoria e dos seus familiares, seguido do 

financiamento público e de recursos próprios(CAMARANO; KANSO, 2010). Assim, as 

ILPI têm geralmente parcerias ou convênios com secretarias municipais, estaduais ou 

associações e, portanto, ocasionalmente recebem auxilio econômico público ou de 

organizações religiosas e sociais (CORTELLETI; HERÉDIA; CASARA, 2004; 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2008).  
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Atualmente a demanda tende a aumentar devido à insuficiência de serviços 

públicos de cuidado domiciliar e apoio à família, concentração de idosos em grandes 

centros urbanos e crescente aumento da longevidade dos idosos com tendência à 

fragilização(BORN; BOECHAT, 2006). Contudo, cabe destacar que a maior parte dos 

municípios brasileiros, aproximadamente 70%, carece de ILPI, e ainda que a taxa de 

institucionalização do idoso no Brasil é aproximadamente 1%, menor à encontrada nos 

países desenvolvidos, em torno de 10%(CAMARANO, 2008; INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2011).Têm sido sugerido que essa baixa taxa 

de institucionalização se deve à escassez de vagas e Chaimowicz e Greco (1999) 

identificaram uma elevada lotação, lista de espera, rígidos critérios para a admissão e 

baixa mediana de estadia (3 anos) devido à elevada taxa de 

mortalidade(CHAIMOWICZ; GRECO, 1999).  

No ano 2008, existiam 8386 idosos morando em 301 ILPI na Região Nordeste, 

representando apenas 0,1% da população nessa faixa etária (CAMARANO, 2008). Já no 

Estado do Rio Grande do Norte (RN), apesar do acelerado processo de envelhecimento 

da população, menos de 10% dos 167 municípios conta com a modalidade de ILPI. No 

entanto, desde o seu surgimento, na década de 1940, observa-se um aumento 

progressivo do número de entes, especialmente a partir de 2000, devido ao crescimento 

da demanda por essa modalidade de cuidado. A média de residentes por instituição no 

RN é de 26,9, porém a variabilidade de tamanhos é grande. A infraestrutura também é 

heterogênea e diversificada; a maioria dispõe de espaços como refeitório, lavanderia, 

posto de enfermagem, jardim ou pátio e sala de TV, assim como quartos com 

geralmente 1 ou 2 leitos. Além disso, 59% das instituições tem postos de enfermagem, 

34% consultórios médicos, 31% enfermaria e 17% sala de fisioterapia. Os serviços de 

saúde mais frequentemente oferecidos são os médicos (58%) e de fisioterapia (38%), 

enquanto a terapia ocupacional, psicológica e fonoaudiológica são pouco frequentes 

(34%, 22% e 5%, respectivamente) (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2008).  

O RN é o estado com maior proporção de ILPI privadas da Região Nordeste, e a 

maioria das instituições conta com serviços médicos próprios, embora 75% recorram ao 

atendimento proporcionado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou pela rede privada, 

no caso dos residentes filiados a um plano de saúde, que correspondem 

aproximadamente à 50%(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 

2008). No entanto, o idoso institucionalizado é frequentemente excluído das ações 
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programáticas do sistema público de saúde e existe falta de comunicação e coordenação 

entre a ILPI e o SUS (CREUTZBERG et al., 2007).  

No que diz respeito ao pessoal que trabalha nas instituições do RN, a maior parte 

são funcionários e uma minoria voluntários e estagiários. Cabe destacar o baixo número 

de profissionais de saúde, como fisioterapeutas, psicólogos e educadores físicos, entre 

outros, assim como a elevada relação média de residentes por cuidador, que foi de 19 no 

ano 2008(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2008).  

Das 29 ILPI registradas no Estado no ano 2008, segundo a Vigilância Sanitária, 

responsável pela emissão e renovação do alvará de funcionamento das instituições, 14 

estavam localizadas na cidade do Natal. Estas são de natureza filantrópica (sem fins 

lucrativos) ou privada (com fins lucrativos), não constandoinstituições públicas 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2008). As ILPI de Natal 

possuem características socioeconômicas e de saúde semelhantes às encontradas em 

outros lugares do país, com predomínio claro do sexo feminino e problemas frequentes 

como o baixo poder aquisitivo, contato familiar reduzido, atividades de lazer limitadas e 

restrito atendimento à saúde, entre outros(DAVIM et al., 2004).  

Quanto aos motivos de institucionalização, dentre os principais destaca a 

indisponibilidade da família para o cuidado dos idosos, os quais frequentemente são 

portadores de uma alta carga de morbidades(PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 2011). Um 

estudo realizado no Rio Grande do Sul observou que os fatores mais fortemente 

associados à institucionalização foram a idade igual ou maior que 80 anos, viver sem 

companheiro, ser fisicamente inativo e a incapacidade funcional (IF)(DEL DUCA et al., 

2012). Portanto, os indivíduos frequentemente apresentam certo grau de IFna admissão 

em uma ILPI, fato que representa um desafio para os profissionais da saúde no que diz 

respeito à gestão do cuidadopara manter a qualidade de vida dos 

residentes(PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 2011).Além disso, a IF e o declínio da 

funcionalidade resultam fatores mais fortemente associados à institucionalização do que 

outros como o número de doenças e a saúde autopercebida. Contudo, a presença de 

comorbidades associadas ao declínio funcional tem a capacidade de incrementar o risco 

de institucionalização(TSAI, 2013). 
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2.3 A FUNCIONALIDADE E A INCAPACIDADE 

 

Atualmente, quando se pensa no conceito de saúde na pessoa idosa, se deve 

considerar a funcionalidade do indivíduo, mais do que a presença ou ausência de 

doenças, pois a quantidade de comorbidades per se não caracteriza o estado de 

saúde/doença. Um indivíduo idoso portador de doenças crônicas pode ser considerado 

saudável, se comparado com um idoso com as mesmas doenças, porém sem controle 

destas, com sequelas e incapacidades associadas. Sendo assim, o que importa é a 

habilidade para desempenhar as atividades e não as doenças propriamente 

ditas(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). 

Algumas pessoas idosas dão maior importância à independência nas ABVD do 

que ao controle das doenças crônicas, indicando que a dependência funcional atinge a 

qualidade de vida das pessoas dependentes(IDLAND et al., 2013). Uma ótima 

capacidade funcional promove a liberdade e independência do idoso, o qual é capaz de 

adaptar-se aos problemas quotidianos, apesar de possuir limitações físicas, mentais ou 

sociais ou mesmo com a presença de comorbidades. A capacidade funcional pode ser 

definida como a habilidade dos indivíduos para executar de maneira independente uma 

tarefa ou ação cotidiana em um padrão considerado normal conforme aos 

comportamentos socialmente construídos, com vistas à preservação das relações sociais 

e para sua sobrevivência(MACIEL; OLIVEIRA GUERRA, 2010; PERRACINI; FLÓ; 

GUERRA, 2011). O conceito de dependência funcional constitui um indicador de 

incapacidade e implica a restrição do desempenho nas ABVD e, portanto, a necessidade 

de supervisão ou auxílio total ou parcial de outra pessoa(LOURENÇO et al., 2012; 

SONN, 1996).  

A Organização Mundial da Saúde indica que a funcionalidade é um importante 

determinante do processo de envelhecimento fisiológico, denominado senescência, 

relacionado a redução da capacidade funcional de cada sistema do organismo 

humano(Figura 1). Segundo esse modelo, na infância ocorre um desenvolvimento das 

funções do organismo que leva a um aumento da funcionalidade, que atinge seu pico no 

início da vida adulta, entre os 20 e 30 anos aproximadamente. A partir daí começa a fase 

de declínio lento e progressivo do desempenho funcional, cuja velocidade depende de 

fatores relacionados aos estilos de vida e fatores ambientais, ocorrendo o denominado 

envelhecimento funcional. Trata-se de um processo lento e imperceptível, mas universal 

e inexorável, relacionado à senescência.Quando um indivíduo cruza o limiar de 
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incapacidade, frequentemente pode reverter a situação mediante práticas de atividade 

física ou reabilitação(ALVES; LEITE; MACHADO, et al., 2008; PERRACINI; FLÓ; 

GUERRA, 2011). 

 

Figura 1 - Modelo de capacidade funcional ao longo do curso de vida. 

 

Fonte: própria, adaptado de Perracini e Fló (2011). 

 

Existem diversos modelos conceituais para explicar a funcionalidade humana, 

que podem ser classificados em duas categorias: o modelo médico e o modelo social. 

No primeiro caso, a incapacidade é considerada uma consequência direta de uma 

enfermidade, enquanto no modelo social, a causa principal é um problema de integração 

do indivíduo na sociedade. Atualmente, acredita-se que a compreensão da 

funcionalidade provem da combinação de ambos os modelos, através de fatores 

biopsicossociais(PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 2011). 

Assim, segundo os modelos teóricos que explicam o processo de incapacidade, 

diversos agravos à saúde de caráter agudo ou crônico provocam disfunções que, por sua 

vez, desencadeiam incapacidade funcional (IF). Desde essa perspectiva, podem ser 

diferenciados dois tipos de incapacidade: a progressiva, em associação com doenças de 

base, comorbidades e fragilidade, e a catastrófica, como consequência de um evento 

adverso de tipo agudo(DEN OUDEN et al., 2011).Em geral, o processo de 

envelhecimento está acompanhado do declínio da capacidade física, da força muscular, 

equilíbrio corporal e a marcha, fatores que predispõem para a aparição de dependência 

funcional(DEN OUDEN et al., 2011). Trata-se de um processo dinâmico no qual 
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existem diversos fatores que atuam nele, de tipo sociodemográfico, comportamental e 

externo(TAK et al., 2013). Cabe destacar que os idosos que se encontram em situação 

de dependência funcional podem reverter esse estado, porém o risco de permanecer 

nessa fase aumenta com o tempo, enquanto a probabilidade de se recuperar diminui. 

Sendo assim, esse fato aponta a necessidade de capacitação e atuação de profissionais 

da saúde especializados na área da Gerontologia(TAK et al., 2013). 

A definição de incapacidade está relacionada a algumas terminologias como a 

patologia, a deficiência, a limitação funcional e a desvantagem. Alguns modelos 

teóricos têm sido desenvolvidos com a finalidade de explicar esses conceitos, bem como 

facilitar o conhecimento e a compreensão dos termos utilizados e fundamentar a sua 

aplicabilidade em pesquisas, políticas públicas e na prática clínica(ALVES; LEITE; 

MACHADO, 2008). 

Na década de 1970, o sociólogo Saad Nagi foi o primeiro quedescreveu o 

processo de incapacitação e querealizou uma distinção entre os conceitos de 

patologia,deficiência, limitação funcional e incapacidade. O modelo proposto por ele 

divide o processo de incapacidade em quatro estágios. No primeiro estágio, ocorre a 

patologia, caracterizada pela presença de uma condição que interrompe o processo 

físico ou mental do corpo humano. A partir daí, origina-se o segundo estágio, a 

deficiência, que pode ser considerada como o conjunto de alterações da estrutura ou das 

funções anatômicas, fisiológicas ou psicológicas. As limitações funcionais acontecem 

em um terceiro estágio, resultantesdas deficiências, e consistem em uma inabilidade de 

desempenhar as tarefas e as atividades consideradas como usuais para umindivíduo. No 

último estágio instaura-se a incapacidade, caracterizada pela discordância entre o 

desempenho real em um papel concretoe as expectativas da comunidade das tarefas 

socialmente esperadaspara aquele indivíduo(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; 

NAGI, 1976).  

Nessa perspectiva, o conceito de incapacidade é construído socialmente. Assim, 

o autor incorporou posteriormente no seu modelo mais dois conceitos: a incapacidade 

no desempenho individual e a incapacidade no desempenho de papéis sociais. De 

acordo com o autor, podem ser diferenciadas três dimensões do desempenho: a física, a 

mental e a emocional. O desempenho físico diz respeito à função sensório-motora do 

organismo, e se reflete em limitações em atividades como caminhar, ajoelhar 

ououvir,entre outras. O desempenho emocional se refere à capacidade psicológica de 

um indivíduo em lidar com o estresse e pode se manifestar por meio da ansiedade, além 
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de uma grande variedade de sintomas psicológicos. Por último, o desempenho mental 

denota uma variedade de capacidades intelectuais e racionais, que geralmente são 

mensuradas por meio de testes de resolução de problemas(ALVES; LEITE; 

MACHADO, 2008; NAGI, 1976).  

Conforme Nagi, a incapacidade significa a inabilidade ou limitação no 

desempenho de papéis sociais e de atividades vinculadas ao trabalho, à família e à vida 

independente. Cabe ressaltar que os mesmos tipos e graus de limitações físicas podem 

provocar diversos tipos e graus de incapacidade. Por exemplo, uma paralisia dos 

membros superiores que afete a utilização das mãos, pode significar uma grave 

incapacidade para um cirurgião, enquanto a mesma limitação pode não influenciar o 

desempenho das atividades de um professor. Além disso, a incapacidade em um papel 

determinado não implica necessariamenteincapacidade em outro. Assim, nem todas as 

pessoas incapacitadas para trabalhar precisam de assistência na vida diária e, por sua 

vez, nem todas as pessoas que precisam de assistência nas atividades diária são 

incapacitadas para o trabalho(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; NAGI, 1976). 

Em 1980, a Organização Mundial de Saúde(OMS) propôs a Classificação 

Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (International 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps – ICIDH), que classifica 

impacto da doença e apresenta três dimensões: a deficiência, a incapacidade e a 

desvantagem. A deficiência constitui qualquer perda ou anomalia em uma estrutura ou 

função anatômica, fisiológica ou psicológica. A incapacidade équalquer restrição ou 

falta de habilidade, decorrente de uma deficiência, para o desempenhode uma atividade 

da maneira considerada normal. Já adesvantagem éconsequência de uma deficiência ou 

incapacidade que ocasiona uma limitação no desempenho de um papel social que é 

normal para o indivíduo, dependendo da idade, sexo e fatores culturais. Portanto, neste 

modelo, a incapacidade mantém uma relação com a definiçãode limitação funcional e 

incapacidade relatada por Nagi(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1980). 

Na década de 1990, Verbrugge eJettedesenvolveram um modelo para o processo 

de incapacidade que associa os modelos de Nagi e da OMS, e inclui os conceitos de 

patologia, deficiência, limitação funcional e incapacidade. A patologia (anormalidades 

biomecânicas e fisiológicas) influi na deficiência (anormalidades anatômicas, 

fisiológicas ou mentais) que gera limitações funcionais (restrições nas ações físicas e 

mentais da vida diária), que finalmente causa a incapacidade. No entanto, pode ocorrer 
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alguma ruptura dasequência em alguma parte do processo, ou seja, uma pessoa pode ter 

incapacidade sem apresentar, necessariamente, uma deficiência, por exemplo. Além 

disso, esse modelo engloba fatores intra-individuais e extra-individuais, de tipo social, 

psicológico e ambiental, que podem retardar ou acelerar o processo de 

incapacidade(VERBRUGGE; JETTE, 1994). 

Na década de 2000, a OMS estabeleceu uma abordagem conceitual para a 

incapacidade,através da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde, conhecida como ICF. Nessa nova abordagem, a incapacidade é uma 

classificação dos componentes da saúde ao invés de classificação de consequência da 

doença. A ICF engloba todos os aspectos da saúde humana, além de alguns 

componentes relacionados ao bem-estar(educação, trabalho, transporte), de modo que os 

domínios podem ser descritos na perspectiva do corpo, do indivíduo e da sociedade. 

Nessa abordagem, a funcionalidade compreende todas as funções corporais, tarefas ou 

ações, enquanto a incapacidade inclui as deficiências, limitações funcionaisou restrição 

no desempenho de atividades(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002).  

Nessa perspectiva, a ICF descreve a funcionalidade e a incapacidade 

relacionando estas às condições de saúde, identificando o que um indivíduo pode ou não 

pode fazer na sua vida quotidiana, levando em consideração as funções dos órgãos, 

sistemas e estruturas do corpo, assim como as limitações de atividades e da participação 

social. Em geral, a funcionalidade é usada com conotações positivas e o aspecto 

negativo corresponde à incapacidade. Segundo o modelo da ICF, a incapacidade é 

resultante da interação entre a disfunção apresentada pelo indivíduo (de tipo orgânico ou 

da estrutura do corpo), a limitação de atividades e a restrição na participação social, 

assim como dos fatores ambientais que podem atuar como facilitadores ou 

barreiras(FARIAS; BUCHALLA, 2005; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).  

A ICF é baseada, portanto, em uma abordagem biopsicossocial que incorpora os 

componentes de saúde nos níveis corporais (anatômicos e funcionais) e sociais. Assim, 

na avaliação de uma pessoa com deficiência, este modelo destacase do biomédico, o 

qual se baseia no diagnóstico etiológico da disfunção, evoluindo para um modelo que 

incorpora as três dimensões: a biomédica, a psicológica (individual) e a social. Nesse 

modelo cada nível age sobre e sofre a ação dos demais, de maneira que todos são 

influenciados por fatores pessoais (idade, gênero, nível socioeconômico, entre outros) e 

ambientais. Assim, uma deficiência em uma estrutura e função corporal pode acarretar 



35 
 

limitação de atividade e participação do indivíduo(FARIAS; BUCHALLA, 2005; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

Como descrito, o conceito de incapacidade tem passado por uma importante 

evolução durante as últimas décadas.Na realidade, não existe uma única definição 

válida e os diversos modelos se complementam entre si.Diversos autores consideram 

que a definição de incapacidade está relacionada a vários aspectos da saúde do 

indivíduo, o que lhe confere um caráter multidimensional. No entanto, atualmente o 

termoque prevalece se refere quase exclusivamente ao declínio funcional, ou seja, da 

capacidade da pessoa viver independentemente e cuidar de si própria.A maioria dos 

estudos encontrados na literatura define a IF em termos de inabilidade ou dificuldade do 

indivíduo em executar tarefas físicas básicas ou mais complexas de algum domínio da 

vida considerada socialmente como normal. Assim, embora algumas definições 

preconizem que a IF compreenda três dimensões, a física, a cognitiva e a emocional, 

existe um predomínio de pesquisas que utilizam apenas as medidas físicas e 

instrumentais(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). 

O aspecto físico da funcionalidade compreende o desempenho motor e cognitivo 

necessários para a execução de tarefas e atividadesespecíficas. Mudança de decúbito, 

transferências posturais, deambulação, subir e descer escadas oufazer compras são 

alguns exemplos deatividades físicas funcionais. O desempenho bem-sucedido de essas 

atividades funcionais torna necessária a integração de capacidades cognitivas e 

emocionais, assim como físicas. O aspecto cognitivo engloba uma variedade de 

elementos como contar o tempo, realizar cálculos monetários, atenção, concentração, 

memória e julgamento. Já o aspecto emocional se refere de um modo geral ao controle 

do estresse da vivência diária, dos eventos traumáticos, à auto-estima, ansiedade, 

depressão e capacidade de adaptação. As capacidades funcionais sensoriais emotoras 

estão subjacentes aos padrões fundamentaisde organização social e diária de 

comportamento, que são classificados como atividades de vida diária(ALVES; LEITE; 

MACHADO, 2008). 

Existem três níveis funcionais de atividade de vida diária: básicas (ABVD), 

instrumentais (AIVD) e avançadas. Estas são as atividades subjetivas e cotidianas de 

maior complexidade, relacionadas à execução de papéis sociais e influenciadas por 

fatores socioculturais e motivacionais. Além disso, as atividades avançadas da vida 

diária estão fortemente associadas à qualidade de vida e são preditoras de declínio 

funcional progressivo em fase inicial, ou seja, das AIVD e ABVD(DIAS et al., 2011). 
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Assim, existe uma hierarquização entre as ABVD e as AIVD, e frequentemente, 

a incapacidade nas atividades instrumentais precede o declínio funcional nas atividades 

físicas de autocuidado. As AIVD são tarefas mais complexas que as ABVD, já 

queenvolvem habilidades mais controladas, seletivas e harmônicas de diversas funções 

corporais ao mesmo tempo(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; PERRACINI; FLÓ; 

GUERRA, 2011). Trata-se de atividades mais adaptativas ou necessárias para a vida 

independente na comunidade,como, por exemplo, fazer compras, telefonar, cozinhar, 

limpar o lar, cuidar do próprio dinheiro, tomar a medicação ou usar o transporte, entre 

outras(KANE et al., 2012; LAWTON; BRODY, 1969; SANTO; BARROS, 2008).  

Já as ABVD consistem nas habilidades de autocuidado, como a alimentar-se, 

tomar banho, realizar a higiene pessoal, vestir-se, deitar/levantar da cama e ir ao 

banheiro(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; TAKATA et al., 2013). Estas se 

baseiam no índice de Katz, construído em 1963 por Sidney Katz e colaboradores, e cuja 

medida reflete um substancial grau de incapacidade. Quando os indivíduos são 

incapazes de realizar as tarefas de cuidados básicos, eles tornam-se dependentes de 

cuidadores. Em geral, quanto maior o número de dificuldade que uma pessoa tem com 

as ABVD, mais severa é a sua incapacidade(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; 

KATZ et al., 1963). 

Adicionalmente às ABVD e às AIVD, a mobilidade constitui outro componente 

essencial da avaliação funcional. Refere-se à capacidade de sair da residência e pode ser 

mensurada por meio de um enfoque hierárquico, iniciando-se com tarefas simples como 

transferir-se da cama para a cadeira e progredindo para as tarefas mais complexas que 

exigem amplitude de movimento, resistência e força muscular, como caminhadas de 

curtas e longas distâncias, subir e descer escadas. A mobilidade possui um grau de 

complexidade intermediária entre as ABVD e as AIVD (ALVES; LEITE; MACHADO, 

2008). 

No que diz respeito à avaliação da funcionalidade, esta é frequentemente 

realizada mediante a análise das ABVD e das AIVD, as quais têm sido reconhecidas por 

diversos estudos como as principais medidas de IF(ALVES; LEITE; MACHADO, 

2008; KATZ et al., 1963; LAWTON; BRODY, 1969). Algumas investigações utilizam 

apenas as ABVD, outras adicionam a mobilidade às ABVD e AIVD, enquanto outras 

combinam ABVD e mobilidade(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). Já as pesquisas 

em idosos institucionalizadosgeralmente focam o estudo da capacidade funcional no 

desempenho nas ABVD, mediante instrumentos como o Índice de Katz e o Índice de 
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Barthel(GONÇALVES et al., 2010; LISBOA; CHIANCA, 2012; ARAÚJO; CEOLIM, 

2007). 

Existem outros instrumentos de mensuração da funcionalidade, como a Brazilian 

OARS Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (BOMFAQ), a Medida 

de Independência Funcional (MIF) oua Escala de Avaliação de Incapacidades da 

Organização Mundial da Saúde (WHODAS)(PERRACINI; GAZZOLA, 2011; 

SILVEIRA et al., 2013).A segunda versão desta última escala, denominada WHODAS 

2.0, foi desenvolvida especificamente para refletir a CIF, e avalia o nível de 

funcionalidade com base em seis domínios da vida: cognição, mobilidade, autocuidado, 

convivência com as pessoas, atividades de vida (trabalho, responsabilidades domésticas, 

escola e lazer) e participação na sociedade(SILVEIRA et al., 2013).Já a MIF é uma 

escala multidimensional que avalia 18 categorias, pontuadas mediante escala de Likert 

de sete pontos, agrupadas em 6 dimensões: autocuidados, controle de esfíncteres, 

transferências posturais, locomoção, comunicação e cognição social(RICCI; KUBOTA; 

CORDEIRO, 2005). Por outro lado, a BOMFAQ avalia o grau de dificuldade 

(nenhuma, pouca ou muita) em oito ABVD e sete AIVD, classificando o indivíduo de 

acordo com o número de tarefas comprometidas (PERRACINI; GAZZOLA, 2011).  

A avaliação da capacidade funcional é fundamental na área da Gerontologia, 

tanto como indicativo de qualidade de vida como para avaliar o grau de dependência 

dos idosos (ARAÚJO; CEOLIM, 2007). Da mesma maneira que há uma grande 

abrangência nas definições de incapacidade, também existem diversas formas de 

medição, sem que exista um padrão ouro nem consenso entre os pesquisadores para 

identificar as populações com incapacidade(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). Essa 

dificuldade se deve ao caráter multidimensional, dinâmico e complexo desse fenômeno, 

além da diversidade de definições, o que resulta em dificuldades na aplicação e 

utilização da informação, especialmente em indivíduos idosos. A diversidade de 

metodologias dificulta a comparação entre estudos e, portanto, diversos autores 

coincidem em recomendar que não sejam desenvolvidas novas escalas e sim 

aprimoradas e validadas as existentes(SONN, 1996). 

Embora exista uma expressiva variação entre as investigações, a IF é geralmente 

avaliada por meio de auto-relato, do próprio indivíduo ou do seu cuidador, 

especialmente em pesquisas de tipo epidemiológico. Assim, em estudos 

epidemiológicos comunitários, a avaliação das ABVD geralmente é referida pelos 

próprios idosos, o qual pode acarretar problemas de aferição devido à incapacidade 
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cognitiva de alguns entrevistados(TSAI, 2013). Em adição, as medidas de desempenho 

físico, que avaliam objetivamente a função física, têm sido utilizadas recentemente para 

complementar o auto-relato, uma vez que essas são menos influenciadas pela função 

cognitiva, cultura e nível educacional(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). Em idosos 

institucionalizados, a capacidade funcional é comumente mensurada mediante 

instrumentos aplicados no cuidador, devido à elevada frequência de incapacidade 

cognitiva dos residentes para responder questionários(JEREZ-ROIG et al., 2014; 

MATTOS et al., 2014). Um estudo comparativo mostrou concordância elevada entre as 

medidas indicadas pelo profissional da saúde e o cuidador, indicando que a percepção 

deste último é confiável na aferição da funcionalidade em idosos(RICCI; KUBOTA; 

CORDEIRO, 2005). 

A IF pode ser medida por meio das escalas de dificuldade e dependência, as 

quais assumem três formas padrão: o grau de dificuldade para realizar certas atividades 

(nenhuma dificuldade, pouca dificuldade, muita dificuldade, incapaz de fazer), o grau 

de assistência ou de dependência para realizar a atividade (necessidade de ajuda de 

outra pessoa ou impossibilidade de realizar uma tarefa) e se a atividade não é realizada. 

Assim, um indivíduo é classificado como dependente quando precisa da ajuda de outra 

pessoa ou não consegue realizar uma tarefa(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008).  

 

2.4 A INCAPACIDADE FUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 

E SEUS FATORES ASSOCIADOS 

 

Como já foi comentado, a incapacidade se refere à dificuldade ou à inabilidade 

de desempenhar atividades ou papéis dentro do que é considerado normal pelo ser 

humano. Já a incapacidade funcional (IF)diz respeito ao desempenho físico e pode ser 

definida pela dificuldade ou necessidade de ajuda para o indivíduo executar tarefas 

cotidianas básicas de autocuidado ou mais complexas necessárias para a vida 

independente na comunidade, assim como atividades relacionadas à 

mobilidade.Portanto, a incapacidade é um conceito mais abrangente, que envolve outros 

componentes, tais como as condições físicas, mentais e emocionais, enquanto a 

IFconstitui um importante indicador de incapacidade(ALVES; LEITE; MACHADO, 

2008). 

Sabe-se que a prevalência de IF aumenta com a idade e atinge cerca de 30% dos 

indivíduos de 65 anos ou mais e aproximadamente 55% nos maiores de 85 (SHAH et 
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al., 2012). A prevalência de dificuldade ou necessidade de ajuda para realizar as ABVD, 

tarefas mais básicas e consideradas de perda tardia, é inferior às demais medidas de 

IF(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). Já no Brasil, entre 16 e 37% dos idosos que 

moram na comunidade apresentam alguma forma de IF(FIEDLER; PERES, 2008; 

NASCIMENTO et al., 2012; SANTOS et al., 2007). A variedade de taxas reportadas 

nos estudos pode ser parcialmente atribuída aos diferentes instrumentos e critérios 

utilizados para aferir a condição (NASCIMENTOet al., 2012). Além disso, essa 

prevalência tem aumentado durante as últimas décadas, devido ao aumento da 

expectativa de vida(SHAH et al., 2012; TSAI, 2013). 

Assim, as projeções apontam que a população idosa funcionalmente 

incapacitada tende a aumentar significativamente e em um período curto de tempo. Um 

estudo realizado na década de 1980 nos EUAum crescimento da população 

institucionalizada de 245%, da população com incapacidade de 180% e da população 

que vive na comunidade e dependente em 5 a 6 ABVD de 210%, aproximadamente, até 

o ano de 2060. Por sua vez, nesse período a população idosa independente está 

projetada para aumentar apenas em 125%. Como consequência, a taxa de idosos 

independentes diminuirá, passando de 3,2 para 1 em 1985 para 2,5 para 1 em 

2060(MANTON, 1988). Outra pesquisa com base populacional idosa dos EUA 

evidenciou que a população feminina dependente aumentará de 2,8 milhões em 1986 

para 8,6 milhões no ano de 2044, encontrado um padrão similar para os 

homens(MANTON, 1988; ROGERS; ROGERS; BELANGER, 1989). Portanto, com o 

envelhecimento populacional, a proporção de idosos dependentes triplicará em menos 

de sessenta anos(ROGERS; ROGERS; BELANGER, 1989). 

A IF é um problema de saúde que depende da interação de fatores 

multidimensionais, como os aspectos biológicos, socioeconômicos e 

psicossociais(SANTOS et al., 2007). A evidência científica nacional e internacional 

mostra que os fatores comumente associados a essa síndrome são a idade avançada, 

sexo feminino, baixa escolaridade, aposentadoria, baixa renda, hospitalização recente, 

inatividade física, declínio cognitivo, depressão, autopercepção da saúde ruim e outras 

doenças crônicas, entre outros(MEDEIROS et al., 2012; NASCIMENTO et al., 

2012).No caso dos idosos mais longevos, uma revisão de literatura mostra que os 

fatores sociodemográficos associados à IF são: sexo feminino, idade de 85 anos ou 

mais, baixo nível de escolaridade e viver só ou ser viúvo, entre outros (LOURENÇO et 

al.,2012). 
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Millán-Callenti et al. (2010) observaram que a idade avançada e o sexo feminino 

são importantes fatores que atuam no desenvolvimento da IF, e que existe uma 

importante relação entre os indicadores de saúde e a funcionalidade(MILLÁN-

CALENTI et al., 2010). As mulheres têm uma maior expectativa de vida, porém 

apresentam maiores dificuldades nas ABVD e AIVD que os homens da mesma 

idade(IDLAND et al., 2013). Esse achado também foi reportado no Brasil, por 

Camargos, Perpétuo, Machado (2005), que observaram que, apesar de que as mulheres 

paulistanas apresentam maior expectativa de vida, o número de anos vividos com 

dependência e IF é maior que nos homens idosos (CAMARGOS; PERPÉTUO; 

MACHADO, 2005). Algumas hipóteses para explicar essa diferença apontam à maior 

sobrevivência das mulheres, maior probabilidade de viuvez, pior situação 

socioeconômica, maior prevalência de condições incapacitantes não-fatais, assim como 

ao fato da mulher reportar maior número de condições de saúde em relação aos homens 

da mesma idade (ALVES; LEITE; MACHADO, 2010; PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 

2011).  

Além disso, existe uma forte associação entre funcionalidade e qualidades físico-

funcionais e percepto-cognitivas, como são: composição corporal, força e potência 

muscular, desempenho em testes de mobilidade (como o Timed Up and Go), equilíbrio 

corporal, marcha, visão funcional, cognição e atenção dividida, entre 

outras(PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 2011). Assim, a mobilidade, definida como a 

habilidade para se deslocar independentemente no ambiente, é uma condição essencial 

para a maioria das ABVD e AIVD(KARAKAYA et al., 2009). Outro importante fator 

que tem sido identificado na literatura como relacionado à incapacidade funcional é a 

desnutrição, comumente avaliada nos estudos mediante o nível de albumina sérica. No 

entanto, essa relação ainda permanece pouco clara e são necessárias novas pesquisas 

para compreender essa associação(NAKAZAWA et al., 2012). 

Além dos fatores físicos, a funcionalidade também está relacionada a aspectos 

psicossociais, como maior nível de bem-estar subjetivo, saúde autoreferida, controle 

pessoal ou redes de suporte social, entre outros(PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 2011). 

Nesse sentido, cabe citar a depressão e a demência, que destacam como asprincipais 

causas de anos vividos com incapacidade tanto no mundo em geral como nos países em 

desenvolvimento. Trata-se de desordens mentais que comprometem aproximadamente 

20% da população idosa e constituem importantes fatores de risco para a morte e 
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incapacidade por outras doenças (BENEDETTI et al., 2008; LIMA; SILVA; RAMOS, 

2009). 

Outros aspectos determinantes que influenciam a IF são os socioeconômicos, os 

quais são destaque nos estudos realizados no Brasil, um dos países do mundo com 

maior grau de desigualdade social(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). Assim, em 

uma pesquisa incluindo mais de 16000 idosas brasileiras, a partir do PNAD de 1998, 

Parahyba, Veraz, Melzer (2005) encontraram uma forte associação entre a incapacidade 

para caminhar 100 metros e o baixo nível educacional e o baixo rendimento familiar 

(PARAHYBA; VERAS; MELZER, 2005).Alves, Leite e Machado (2010), a partir de 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2003, verificaram 

que a autopercepção da saúde é o fator mais fortemente associado à perda precoce da 

capacidade funcional, seguido das doenças crônicas, o sexo feminino, a ocupação, baixa 

escolaridade e renda.Outro estudo realizado com base em dados do PNAD de 2008 

também identificou semelhantes associações, assim como a maior idade, morar em 

zonas urbanas, uso contínuo de medicação, hospitalizações durante o último ano e a 

depressão. Esse trabalho ainda encontrou associação entre a IF e certas variáveis 

contextuais, como a desigualdade de renda(LIMA; LIMA, 2014). 

Contextualmente, as condições socioeconômicas podem explicar as variações 

regionais e a grande diversidade nos níveis de saúde e incapacidade entre os indivíduos 

idosos. A desigualdade de renda pode ocasionar efeitos extraindividuais, no ambiente 

social, que afetam negativamente a saúde da população e, por sua vez, os indivíduos que 

residam em áreas com melhores condições socioeconômicas apresentam maior acesso 

aos bens e serviços médicos e, consequentemente, são capazes de manter uma melhor 

saúde e capacidade funcional ao longo do tempo (ALVES; LEITE; MACHADO, 

2010).Inclusive em países desenvolvidos como os EUA e a Europa também tem sido 

apontada forte associação entre status socioeconômico e limitação funcional entre 

idosos (PARAHYBA; VERAS; MELZER, 2005).Assim, em um estudo realizado na 

Inglaterra, Ramsay et al. (2008) demonstraram que os homens pertences à classe social 

mais baixa apresentavam maior risco de IF para as ABVD e AIVD (RAMSAY et al., 

2008). 

No que diz respeito aos fatores preditores da IF, em uma revisão de 78 estudos 

longitudinais foram destacadas as comorbidades, a depressão e a incapacidade 

cognitiva, o qual mostra a importância da carga de doenças e dos determinantes 

psicocognitivos(STUCK et al., 1999). Por sua vez, a dependência funcional constitui 
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um importante preditor de morbidade, institucionalização e mortalidade na população 

idosa(MILLÁN-CALENTI et al., 2010; SONN, 1996).  

Esse fato foi também observado em um estudo realizado em uma área rural do 

Rio Grande do Norte, no qual a dependência funcional para as ABVD se mostrou um 

importante fator preditor de mortalidade(MACIEL; OLIVEIRA GUERRA, 2010). Ao 

contrário, estudos longitudinais com acompanhamento maior que 10 anos mostram que 

elevados níveis de capacidade funcional e atividade intelectual estão associados a menor 

senilidade, assim como menor mortalidade multicausal, por pneumonia, doenças 

respiratórias e cardiovasculares(TAKATA et al., 2007, 2013). 

A maioria dos estudos operacionaliza o conceito de incapacidade como um 

fenômeno discreto e constante ao longo das idades, classificando o indivíduo somente 

como independente ou dependente. Dessa maneira, o sistema de contagem pode não ser 

sensível a mudanças reais que indiquem o progresso do indivíduo, considerando-o 

erroneamente como incapacitado. Por exemplo, a evolução de uma pessoa entre ser 

totalmente incapacitado para deambular e precisar somente de auxílio moderado pode 

representar melhora substancial da função. Portanto, é fundamental abordar a 

incapacidade como um fenômeno inconstante e dinâmico, assim como a realização de 

estudos longitudinais que analisem as trajetórias da funcionalidade ao longo do 

tempo(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). 

Nessa perspectiva, tem sido mostrado que existe um processo dinâmico nas 

trajetórias da capacidade funcional, nas quais os indivíduos transitam entre diferentes 

estados de incapacidade para as ABVD e AIVD(NIKOLOVA  et al., 2011). Um 

importante achado dos estudos longitudinais é que uma proporção de idosos melhoram 

sua funcionalidade, especialmente aqueles não institucionalizados e menores de 75 

anos, que apresentam maior capacidade de recuperação (NIKOLOVA et al., 2011). Em 

um estudo longitudinal de 3 anos de acompanhamento, realizado no Canadá, com mais 

de 1000 idosos que moravam na comunidade, foi verificado quequase 10% dos 

indivíduos melhoraram sua capacidade funcional para as ABVD ou AIVD, enquanto 

entre 13 e 38% sofreram declínio funcionaldurante o período(NIKOLOVA et al., 2011). 

As taxas de incidência anual de declínio funcional em idosos que moram na 

comunidade variam entre 3 e 12%, dependendo das características da amostra, bem 

como do critério para definir o desfecho (SONN, 1996; WU; LEU; LI, 1999). Abizanda 

et al. (2013), em um estudo realizado em idosos não institucionalizados da Espanha, 

observaram que, em aproximadamente 18 meses, 25% apresentaram incidência de 
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declínio funcional em alguma ABVD (ABIZANDA et al., 2013).Nesta faixa etária, o 

nível de morbidade e incapacidade tende a aumentar, assim como o impacto econômico 

e a sobrecarga do cuidador. Assim, em um estudo prospectivo realizado na Suécia, Sonn 

et al. (1996) observaram que durante 7 anos de acompanhamento de idosos não 

institucionalizados, a assistência de familiares triplicou e de serviços sociais dobrou 

(SONN, 1996). 

Diversas pesquisas têm mostrado que as pessoas perdem primeiramente a 

capacidade funcional para as AIVD e, posteriormente, as ABVD(NIKOLOVA et al., 

2011). Geralmente a perda hierárquica das ABVD começa pelo banho, vestir-se e 

realizar a higiene pessoal, seguido por ir ao banheiro, caminhar e, por último, 

comer(TSAI, 2013). Segundo o modelo cumulativo, primeiramente se perdem AVD 

instrumentais, tais como limpar, fazer compras, utilizar o transporte ou cozinhar, e mais 

tarde, as ABVD. Por ordem, tomar banho, vestir-se, realizar a higiene pessoal, ir ao 

banheiro, realizar transferências posturais, o controle da continência e, por último, 

alimentar-se, tarefa considerada de perda tardia(SONN, 1996). Essa sequência é 

baseada em funções biológicas primárias e psicossociais, e é semelhante à observada 

durante o desenvolvimento das crianças, no qual acontece primeiro o domínio da 

alimentação e mais tarde o banho independente(LINO et al., 2008). 

No que diz respeito aos fatores prognósticos de declínio funcional, a literatura 

mostra que, ao igual do que acontece com a IF, também existe uma influência dos 

determinantes biológicos e psicossociais(IDLAND et al., 2013; NIKOLOVA et al., 

2011; WU; LEU; LI, 1999). Fiedler e Peres (2008) encontraram que a perda da 

funcionalidade esteve associada à maior idade, ao sexo feminino e autopercepção 

negativa da situação econômica(FIEDLER; PERES, 2008). A idade é um importante 

preditor do declínio da funcionalidade, provavelmente devido a fatores intrínsecos, 

como a deterioração biológica, e extrínsecos, como a falta de estimulação (WU; LEU; 

LI, 1999).Nesse sentido, um estudo longitudinal de três anos de acompanhamento 

identificou que o preditor principal do declínio funcional foi a idade, além do 

sedentarismo, destacando-se a importância do denominado envelhecimento ativo, 

mediante a promoção dos estilos de vida saudáveis (WU; LEU; LI, 1999).  

Em um estudo longitudinal de 7 anos de acompanhamento, realizado em 

mulheres independentes de 75 anos ou mais, foi observado que a proporção de idosas 

com incapacidade aumentou 30% do segundo ao sétimo ano (CARRIERE et al., 2005). 

Outra pesquisa com mulheres muito idosas mostrou que a baixa massa muscular 



44 
 

esquelética está independentemente associada ao declínio funcional acontecido durante 

4 anos, após ajuste pela idade, capacidade física e comorbidades (AMIGUES et al., 

2013). Idland et al. (2013) identificaram que inclusive em idosas que moram na 

comunidade e sem incapacidades, a capacidade física, e especialmente a velocidade da 

marcha, apresenta um forte valor preditivo para o desenvolvimento de declínio nas 

ABVD (IDLAND et al., 2013). A maior prevalência de declínio funcional em idosas 

parece ser devida à maior expectativa de vida, pois estudos longitudinais mostram que 

ambos os sexos apresentam risco semelhante de perda funcional(MANTON, 1988). 

Já Nikolova et al. (2011) identificaram que os melhores preditores de declínio 

funcional aos 3 anos foram a incapacidade prévia, as limitações funcionais, declínio 

cognitivo e a carga de comorbidades (NIKOLOVA et al., 2011). Esses achados 

corroboram o modelo do processo de incapacidade descrito por Verbrugge e Jette na 

década de 1990, o qual indica que a patologia (comorbidades) leva a deficiência, 

limitações funcionais e, por último, a IF(NIKOLOVA et al., 2011). 

 

2.5 O DECLÍNIO FUNCIONAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

O estado funcional representa um fator fundamental para determinar os serviços 

que o residente precisa, e ainda para prever os futuros agravos à saúde dos idosos de 

longa estância (BANASZAK-HOLL et al., 2011). A institucionalização pode ser 

considerada uma situação estressante e desencadeadora de problemas de saúde, 

decorrente do isolamento social, visto que os idosos que residem nas ILPI apresentam 

mais rapidamente limitações funcionais que levam a restrições na independência e 

autonomia, notadamente marcadas pela dificuldade ao realizar as ABVD.O momento da 

admissão em uma instituição e o período inicial de institucionalização são momentos 

críticos de transição para o idoso, que geralmente vêm precedidos por problemas 

médicos e declínio funcional(BANASZAK-HOLL et al., 2011). Assim, quando 

institucionalizados, os idosos frequentemente se encontram próximos ao limiar de 

incapacidade que foi mostrado na Figura 1, ou então já o atingiram. 

Além disso, nas ILPI é frequente observar um despreparo no que diz respeito aos 

recursos humanos, comumente fundamentados no modelo caritativo e a assistência 

protecionista, fato que merma as potencialidades do idoso e a sua autonomia, levando 

ao aumento da dependência, isolamento social e limitação da qualidade de vida(SOUZA 

et al., 2011).Segundo estudos principalmente desenvolvidos nos EUA, o declínio 
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funcional também pode depender parcialmente da qualidade dos cuidados recebidos nas 

instituições, em maior medida quando o período de acompanhamento é 

maior(PHILLIPS; CHEN; SHERMAN, 2008). De fato, Bravo et al. (2002) 

demonstraram que o tempo de sobrevida de residentes com atendimento adequado foi 

quase o dobro do que aqueles que receberam cuidados considerados inadequados 

(BRAVO et al., 2002). 

Portanto, no âmbito das ILPI, além dos determinantes individuais de tipo 

biológico e psicossocial, cabe destacar a importância dos fatores externos no 

desenvolvimento da IF, como pode ser observado naFigura 2. Devido a esse grande 

número de fatores que interferem na funcionalidade, Banaszak-Holl et al. (2011) 

aconselharam realizar estudos mais holísticos, no âmbito institucional e comunitário 

(BANASZAK-HOLL et al., 2011). 
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Figura 2 - Determinantes biopsicossociais da incapacidade funcional em idososinstitucionalizados. Natal/RN, 2016.

 

 

Fonte: própria.
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A IFatinge aproximadamente 70% dos idosos institucionalizados, e cerca de 

30% dos residentes apresentam um baixo nível de dependência para as ABVD, 

existindo maior afetação entre as mulheres(BUTTAR; BLAUM; FRIES, 2001; 

LAUKKANEN et al., 2001; LOURENÇO et al., 2012; MATUSIK et al., 2012).No 

Brasil, a prevalência de IF em idosos institucionalizados varia entre 23 e 77%, 

atribuindo-se essa alta diferença entre as taxas às características das amostras, bem 

como aos instrumentos e critérios considerados(CONVERSO; IARTELI, 2007; 

GONCALVES et al., 2010; GUEDES; SILVEIRA, 2004; LISBOA; CHIANCA, 2012; 

ARAÚJO; CEOLIM, 2007; MATTOS et al., 2014; OLIVEIRA; MATTOS, 2012). No 

maior estudo realizado no País, Mattos et al. verificaram uma prevalência de 

aproximadamente 50%de mais de 700 participantes da Região Sudeste (MATTOS et al., 

2014).  

No estado do Rio Grande do Norte, uma pesquisa do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), realizada entre 2007 e 2008, em 27 ILPI, determinou que 

38,6% dos idosos institucionalizados são dependentes, 23,2% semidependentes e 38,1% 

independentes, e ainda que o grau de dependência funcional émaior entre as mulheres 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2008). Na cidade do Natal, 

um estudo de tipo transversal realizado por Nunes et al. (2010) emumaamostra de 60 

idosos institucionalizados,foi verificado que 58% eram dependentes para alguma 

ABVD(NUNES; MENEZES; ALCHIERI, 2010). 

A IF representa um fator de risco de mortalidade em idosos institucionalizados 

(CHAN et al., 2013; HJALTADOTTIR et al., 2012). Em um estudo realizado na Ásia, a 

capacidade funcional foi identificada como preditor de mortalidade em curto prazo em 

idosos institucionalizados, sobre tudo a afetação dos itens do índice de Barthel 

correspondentes à mobilidade(NAKAZAWA et al., 2012). Chanet al. (2013), em um 

estudo prospectivo desenvolvido em ILPI da China, observaram que os indivíduos mais 

idosos e com escores mais baixos no índice de Barthel apresentaram maior mortalidade 

em curto e longo prazo(CHAN et al., 2013).Outro estudo longitudinal, realizado na 

Islândia, mostrou que a idade e a incapacidade ainda estiveram associadas à maior 

mortalidade, enquanto o engajamento social se associou ao maior tempo de sobrevida 

dos residentes(HJALTADOTTIR et al., 2011). 

No Brasil, Araújo e Ceolim (2007) realizaram um estudo em 3 ILPI do estado de 

São Paulo, com uma segunda avaliação dos independentes 5 meses após a primeira. 

Observaram que a prevalência de independência funcional na linha base foi de 37%, e 
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que 9% deles apresentaram declínio da funcionalidade durante esse curto período 

(ARAÚJO; CEOLIM, 2007).A pesar da elevada frequência de declínio funcional, 

estudos prospectivos mostram que, existe uma quantidade significativa de idosos que 

manifestam melhoras da funcionalidade em longo prazo(MANTON, 1988). Essas 

melhoras acontecem inclusive a elevados níveis de dependência nas ABVD, embora em 

indivíduos institucionalizados a proporção de indivíduos que aumentam sua 

funcionalidade seja menor que naqueles que moram na comunidade(CARPENTER et 

al., 2006). 

Existe uma hierarquização na ordem de perda funcional, como originalmente 

descrito por Katz na década de 1960 (KATZ et al., 1963) e corroborado em 

pesquisasposteriores (CARPENTER et al., 2006; HANSEBO et al., 1998). As tarefas 

consideradas de perda precoce são vestir-se e realizar a higiene pessoal, as de perda 

média estão diretamente relacionadas à deslocação, como ir ao banheiro, transferências 

posturais e locomoção, e as de perda tardia a mobilidade na cama e, por último, a 

alimentação (WANG et al., 2009).  

Cabe destacar que dentre todos os fatores de risco presentes na literatura, os 

mais fortemente associados ao declínio funcional parecem ser o declínio cognitivo, 

seguido da depressão(MEHTA; YAFFE; COVINSKY, 2002; NIKOLOVA et al., 2011). 

Este agravo à saúde prediz o declínio funcional em idosos, porém ainda não é conhecido 

como a doença atua na deterioração da funcionalidade(SCHILLERSTROM et al., 2008 

não tem esse nas referencias te,: SCHILLERSTROM; ROYALL; PALMER, 2008). Em 

idosos não institucionalizados, a incapacidade cognitiva representa um fator de risco de 

desenvolvimento de declínio funcional, mesmo para aqueles indivíduos independentes. 

Parece existir uma relação direta entre a cognição e a manutenção das habilidades 

físicas necessárias para a realização das atividades da vida diária, bem como à 

vulnerabilidade a estressores agudos, como a hospitalização, que frequentemente 

aceleram o declínio funcional em idosos.  

Carpenter et al. (2006) observaram que residentes com declínio cognitivo 

moderado apresentaram maior deterioração nas ABVD consideradas de perda inicial, 

como higiene pessoal, vestido e uso do banheiro. De fato, essas atividades geralmente já 

estão afetadas antes da entrada do idoso na ILPI, fato que contribui para a sua admissão. 

Já os idosos com declínio cognitivo severo mostraram maior perda de independência no 

item alimentação. Essa pesquisa também verificou que 56 e 57% dos residentes com 

declínio cognitivo moderado e severo, respetivamente, sofreram declínio funcional 
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durante um período de 6 meses, enquanto apenas um quarto mostraram uma melhora da 

função física (CARPENTER et al., 2006). McConell et al. (2002) ainda observaram 

declínio da funcionalidade em idosos institucionalizados de longa estância e ainda que a 

severidade da incapacidade cognitiva no momento da admissão influenciou a severidade 

da dependência nas AVD. No entanto, esses autores não acharam associação entre 

incapacidade cognitiva e incidência de declínio cognitivo durante o período de 

acompanhamento(MCCONNELL et al., 2002). 

Em uma pesquisa realizada na Suíça com mais de 10.000 residentes os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de declínio funcional foram a alteração do 

equilíbrio corporal, a incontinência urinária e fecal e a presença de IF na linha base 

(BURGE; VON GUNTEN; BERCHTOLD, 2013). Outro estudo longitudinal 

identificou a IF para as ABVD e a restrição da mobilidade como os fatores mais 

fortemente associados ao desenvolvimento de declínio funcional e incontinência durante 

o período de 1 ano (NELSON; FURNER, 2005). 

Além disso, a carga de doenças crônicas está também associada à 

funcionalidade, especialmente aqueles agravos à saúde que ocasionam alta morbidade, 

como o acidente vasculocerebral e a pneumonia(NAKAZAWA et al., 2012). Chen et al. 

(2013), encontraram que a doença vasculocerebral, a demência, a longa 

institucionalização e o maior número de agravos à saúde (entre os quais constam as 

quedas, a desnutrição e a incontinência) foram fatores de risco para o desenvolvimento 

de declínio funcional, enquanto o maior suporte social atuou como fator protetor 

(CHEN et al., 2013). 

Em um estudo longitudinal realizado em residentes de longa duração foi 

observado que o declínio físico e cognitivo parece ser mais importante como preditor do 

declínio funcional do que os agravos à saúde diagnosticados. Estes problemas 

geralmente provocam o maior impacto em curto prazo, enquanto o declínio funcional 

inicial pode indicar uma maior vulnerabilidade a futuros problemas de saúde que 

consequentemente causem um declínio funcional em longo prazo(BANASZAK-HOLL 

et al., 2011). Portanto, à luz da literatura científica, nos idosos institucionalizados ainda 

parece ser de aplicação o modelo clássico da etiologia múltipla das síndromes 

geriátricas, no qual o declínio funcional é fundamental para que os agravos à saúde 

desemboquem em incapacidade(BANASZAK-HOLL et al., 2011; COLL-PLANAS; 

DENKINGER;NIKOLAUS,2008). 
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3OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 Verificar a prevalência de IF para as ABVD, assim como os fatores associados 

em idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN (Estudo 1). 

 Verificar a incidência de declínio funcional para as ABVD, assim como os 

fatores prognósticos, em idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN (Estudo 2). 

 

3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar os idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN quanto ao 

perfil sociodemográfico e de saúde (Estudo 1). 

 Verificar a frequência de IF especificamente para cada ABVD (Estudo 1). 

 Analisar a evolução da funcionalidade especificamente para cada ABVD(Estudo 

2). 

  Verificar a frequência de indivíduos que mantém a capacidade funcional 

durante todo o período, assim como os que melhoram a capacidade funcional (Estudo 

2). 
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4METODOLOGIA 

 

4.1 METODOLOGIA DO ESTUDO 1 

 

4.1.1 Desenho do Estudo 1 

 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no período de Outubro a Dezembro 

de 2013.  O idoso constitui a unidade de observação e análise.  

O presente trabalho faz parte do projeto intitulado “Envelhecimento humano e 

saúde – a realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, que tem 

como objetivo avaliar as condições de saúde/doença dos idosos institucionalizados da 

cidade do Natal/RN, especificamente em relação à alimentação e nutrição, saúde bucal, 

alterações bioquímicas, de equilíbrio corporal, à voz e deglutição e capacidade 

funcional, além das condições gerais de saúde desses indivíduos, destacando-se os 

principais agravos à saúde dos mesmos. Além disso, busca-se a associação de tais 

condições com fatores relativos a características das instituições, características 

sociodemográficas e socioculturais dos idosos. 

 

4.1.2 Amostra do Estudo 1 

 

Para o cálculo do tamanho amostral foram considerados os seguintes parâmetros 

estatísticos, segundo a associação entre a variável dependente e a variável independente 

‘motivo de institucionalização sem cuidador’: proporção de casos entre os expostos de 

77,3%, proporção de casos entre os não expostos de 66,9%, razão de prevalência (RP) 

de 1,16, nível de significância de 5,0% e poder do teste de 80,0%. Assim, a amostra 

calculada foi de 290 idosos, à qual se acrescentou 10% para cobrir possíveis perdas, 

totalizando 319 pessoas. 

No momento de início do estudo (ano 2013), existiam 14 ILPI cadastradas na 

Vigilância Sanitária (VISA) no município do Natal/RN. Dentre essas, 10 (71,4%) ILPI 

aceitaram participar na pesquisa: 5 privadas e 5 sem fins lucrativos (não constam ILPI 

de âmbito público). As restantes 4 (28,6%) ILPI recusaram a participação no estudo. 

Portanto, o tamanho da amostra é correspondente ao total de idosos residentes nessas 

instituições.  
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A amostragem foi realizada através do cadastro dos idosos de cada uma das 

ILPI. Após obtenção das listas atualizadas, foram arrolados para o estudo os idosos que 

reuniram os critérios de inclusão. 

 

4.1.3 Critérios de inclusãodo Estudo 1 

 

Indivíduos de 60 anos ou mais presentes nas ILPI no período de realização da 

pesquisa.Essa faixa etária é a considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

para considerar idoso o habitante de país em desenvolvimento(WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1984). 

 

4.1.4 Critérios de exclusão do Estudo 1 

 

 Idosos em fase terminal, coma ou cuidados paliativos. 

 Residentes hospitalizados. 

 

4.1.5 Variáveis do estudo do Estudo 1  

 

A variável dependente do estudo é a IF para as ABVD, considerado a mesma 

quando existe limitação de uma ou mais tarefas do Índice de Katz, conforme consta na 

literatura(MATTOS et al., 2014; PEREIRA et al., 2012).  

Todas as variáveis relacionadas à capacidade funcional são mostradas no Quadro 

1. 

 

Quadro 1- Variáveis relacionadas à capacidade funcional para as ABVD do Estudo 1. 

Variável Categorias Tipo 

Incapacidade funcional 

(variável dependente) 

Não/ sim Qualitativa nominal 

Capacidade funcional 

(classificação) 

Grau A, B, C, D, E, F, G e outro Qualitativa ordinal 

Item banho Independente, auxílio e dependente Qualitativa ordinal 

Item vestir-se Independente, auxílio e dependente Qualitativa ordinal 

Item ir ao banheiro Independente, auxílio e dependente Qualitativa ordinal 

Item transferência Independente, auxílio e dependente Qualitativa ordinal 
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Item continência Independente, auxílio e dependente Qualitativa ordinal 

Item comer Independente, auxílio e dependente Qualitativa ordinal 

Fonte: própria. 

 

As variáveis independentes sociodemográficas, relacionadas à instituição e às 

condições de saúde, são mostrados nos Quadro 2, 3 e 4, respetivamente. Cabe destacar 

que as variáveis a seguir apenas foram consideradas para a análise descritiva da amostra 

e não para a análise inferencial, pela relação de causalidade direta com a variável 

dependente do estudo:ocupação no tempo livre e tipo, atividade física, consumo de 

tabaco e álcool, demência, acidente cerebrovascular, capacidade de administrar o 

dinheiro, estado de mobilidade e capacidade cognitiva. 

 

Quadro 2-Variáveis independentes sociodemográficas do Estudo 1. 

Variável Categorias Tipo 

Idade 60-82/83 e mais Qualitativa nominal 

Sexo Homem/mulher Qualitativa nominal 

Cor/raça Branco/ negro, pardo, amarelo eindígena Qualitativa nominal 

Estado civil Casado/solteiro, divorciado e viúvo Qualitativa nominal 

Escolaridade Analfabeto e ensino fundamental I/ 

ensino fundamental II, médio esuperior 

Qualitativa nominal 

Filhos Não/ sim Qualitativa nominal 

Plano de saúde Não/ sim Qualitativa nominal 

Aposentado Não/ sim Qualitativa nominal 

Administração do dinheiro O próprio idoso/ familiares/ ILPI/ Outro/ 

Não se aplica (sem renda)/ ILPI e o 

próprio idoso 

Qualitativa nominal 

Ocupação em tempo livre Trabalhos artesanais/ trabalhos 

domésticos/ trabalhos espirituais/ 

passeios/ jogos/ não tem ocupação/ outra 

Qualitativa exaustiva 

Motivo da institucionalização Sem cuidador/ morava sozinho/ sem 

moradia/ doença/ opção própria/ sem 

trabalho/ outros motivos 

Qualitativa nominal 

Tempo de residência (meses) 1-27/ 28-65 / 66-336 Qualitativa ordinal 

Fonte: própria. 
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Quadro 3-Variáveis independentes relacionadas à instituição do Estudo 1. 

Variável Categorias Tipo 

Tipo de ILPI Sem fins lucrativos/ privada Qualitativa nominal 

Relação número de idosos/cuidador 0-6,5/ 7-9/ 9,5-21 Qualitativa ordinal 

Fonte: própria. 

 

Quadro 4 - Variáveis independentes relacionadas às condições de saúde do Estudo 1. 

Variável Categorias Tipo 

Doenças crônicas Hipertensão/ diabetes/ câncer/ doença 

pulmonar/ acidente vasculocerebral/ 

demência/ doença de Parkinson/ 

osteoporose/ insuficiência renal/ doença 

cardiovascular/ doença reumática/ 

doença mental/ depressão/ dislipidemia/ 

outras  

Qualitativa nominal 

exaustiva 

Álcool Não/ sim Qualitativa nominal 

Fumo Não/ sim Qualitativa nominal 

Ex-fumante Não/ sim Qualitativa nominal 

Mobilidade Acamado/ cadeira de rodas/ caminha 

com ajuda/ caminha sem ajuda 

Qualitativa nominal 

Prática de atividades físicas Não/ sim Qualitativa nominal 

Uso diário de medicamentos Não/ sim Qualitativa nominal 

Número de medicamentos 0-3/ 4-5/ 6-16 Qualitativa ordinal 

Tipos de medicamentos Antiácidos, medicamentos para 

tratamento da úlcera péptica e da 

flatulência/ agentes antiespasmódicos, 

anticolinérgicos e propulsivos/ laxativos/ 

antidiarréicos, agentes antiinflamatórios 

e antiinfecciosos intestinais/ 

medicamentos usados na diabetes/ 

vitaminas/ suplementos minerais/ 

estimulantes do apetite/ medicamentos 

antitrombóticos/ preparados 

antianémicos/ terapêutica cardíaca/ anti-

hipertensores/ diuréticos/ vasodilatadores 

periféricos/ vasoprotectores/ 

betabloqueadores/ bloqueadores dos 

canais de cálcio/ agentes que actuam 

sobre o sistema renina-angiotensina/ 

Qualitativa nominal 

exaustiva 
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hipolipemiantes/ antipririginosos, 

incluindo anti-histamínicos, anestésicos/ 

medicamentos urológicos/ terapêutica 

tiroidea/ antibacterianos para uso 

sistémico/ terapêutica endócrina/ anti-

inflamatórios e anti-reumáticos/ 

relaxantes musculares/ medicamentos 

para tratamento de doenças ósseas/ 

analgésicos/ antiepilépticos/ 

antiparkinsónicos/ psicolépticos/ 

psicoanalépticos/ outros medicamentos 

do sistema nervoso/ antiasmáticos/ 

preparados contra a tosse e resfriados/ 

anti-histamínicos para uso sistémico/ 

produtos oftalmológicos 

 

Quedas nos últimos 30 dias Número de quedas Quantitativa discreta 

Capacidade cognitiva (Teste de 

Pfeiffer) 

Intacto/incapacidade cognitiva leve/ 

moderada/ grave 

Qualitativa ordinal 

Fonte: própria. 

 

4.1.6 Instrumentos do Estudo 1 

 

O instrumento principal que avalia a variável dependente do presente estudo é o 

Índice de Katz, validado no Brasil, que avalia6 ABVD: alimentação, controle de 

esfíncteres, transferência, higiene pessoal, capacidade para se vestir e tomar banho. 

Cada um desses itens apresenta as opções de resposta: dependente, auxílio 

(semidependente) e dependente. Existem as seguintes categorias de classificação, que 

obedecem a uma hierarquia de complexidade: grau A (independente), grau B 

(independente em todas as ABVD, exceto uma), grau C (dependente no banho e em 

outra função), grau D (dependente no banho, vestir e outra função), grau E (dependente 

no banho, vestir, higiene e outra função), grau F (dependente no banho, vestir, higiene, 

transferência e outra função), grau G (dependente em todas as 6 funções) e outro 

(dependente em pelo menos 2 funções, mas que não se classificam em C, D, E e F). 

Para tais classificações foi considerado o critério do trabalho de validação (LINO et al., 

2008). A escolha do Índice de Katz foi devida a que outros instrumentos, como o Índice 
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de Barthel, que contêm um maior número de tarefas e categorias de classificação,teriam 

provocado um maior ‘efeito chão’, dificultando, portanto, a análise estatística. 

No que diz respeito às doenças crônicas, foram incluídas aquelas diagnosticadas 

presentes no prontuário ou informadas por um membro da equipe de profissionais de 

saúde. Da mesma maneira, foram coletados os dados referidos ao consumo de tabaco e 

álcool, assim como a medicação. Registraram-se o número de fármacos de uso diário 

subministrados ao residente,assim como a tipologia conforme o sistema internacional de 

classificação ATC/DDD(Anatomical Therapeutic Chemical classification system and 

the Defined Daily Dose) do ano 2013, recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde para os estudos sobre o uso de medicação (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). Cabe ressaltar que os colírios, inalatórios, vitaminas e 

minerais foram incluídos, enquanto foram excluídos os antibióticos, suportes 

nutricionais e pomadas.O registro de essas informações foi aprimorado nas sucessivas 

coletas de dados que ocorreram para a realização do Estudo 2 (longitudinal de 2 anos de 

acompanhamento). 

Os cuidadores dos idosos foram os responsáveis por responder as informações 

referidas à capacidade funcional, mobilidade, prática de atividade física e quedas. 

Quanto ao estado cognitivo, foi utilizada a tradução ao portuguêsdo Short 

Portable Mental Status Questionnaire de Pfeiffer, que avalia a memória a longo e curto 

prazo, orientação, informação sobre feitos cotidianos e capacidade matemática. Trata-se 

de um dos instrumentos de screening da função cognitiva mais utilizados, devido a sua 

confiabilidade e fácil aplicação. Segundo o número de erros se diferenciam quatro 

níveis: função mental intacta (0-2 erros), incapacidade cognitiva leve (3-4 erros), 

moderada (5-7 erros) e grave (8-10 erros). Em indivíduos com nível baixo (analfabeto) é 

permitido um erro a mais, e naqueles com nível alto (ensino superior) é levado em 

consideração um erro a menos(CAROD-ARTAL et al., 2008; MARTINEZ DE LA 

IGLESIA et al., 2001; PFEIFFER, 1975).  

 

4.1.7 Treinamento e preparação das equipes do Estudo 1 

 

A equipe foi composta pelo pesquisador principal e 20alunos de graduação 

(segundo e terceiro períodos) de Fisioterapia da UFRN. Foi realizada uma primeira 

reunião no mês de setembro de 2013 para explicar o projeto de pesquisa e os objetivos 

do trabalho. Em um segundo momento, em data 05 de outubro de 2013, o grupo se 
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reuniu para realizar o treinamento e discutir o projeto de atuação e, especialmente, a 

anamnese e questionários, que foram aplicados aos idosos e seus cuidadores principais. 

O objetivo deste encontro foi assegurar a uniformidade de entendimento e aplicação dos 

critérios que foram avaliados na pesquisa. As reuniões do grupo de pesquisa se 

realizaram no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

4.1.8 Estudo piloto do Estudo 1 

 

O estudo piloto foi realizado em uma das ILPI filantrópicas, com 25 idosos, 

durante os dias 10 e 11 de outubro de 2013. Imediatamente foram revisados 

minuciosamente todos as informações coletadas e posteriormente colocados no banco 

de dados, visa detectar possíveis dados perdidos ou dissonantes. Sempre que possível, 

esses dados foram corrigidos ou então explorados durante as sucessivas ondas de coleta 

realizadas. 

 

4.1.9 Coleta de dadosdo Estudo 1 

 

As coletas dos dados foram iniciadas o dia 10 de outubro e finalizadas dia 20 de 

dezembro de 2013. Foram incluídas as informações sociodemográficas dos idosos, as 

variáveis relacionadas à instituição, assim como ao estado de saúde.Os questionários 

aplicados nessa primeira avaliação se encontram no Anexo A. Os dados foram coletados 

dos prontuários, com os profissionais da saúde e, quando possível, com o mesmo idoso, 

para preencher as informações contidas no ‘Formulário de Dados Sócio-demográficos’ e 

o ‘Formulário de dados do Prontuário’. Ainda foram entrevistados os cuidadores para 

obter os dados solicitados no ‘Questionário dirigido ao Cuidador’, bem como os idosos 

para realizar a ‘Avaliação cognitiva’. 

 

4.1.10 Análise de dadosdo Estudo 1 

 

Inicialmente foi feita uma apresentação dos dados através da estatística 

descritiva, mediante o uso de tabelas através de valores absolutos e relativos dos dados. 

Em seguida, foi realizada a análise bivariada através do teste qui-quadrado (outeste de 

Fisher) das variáveis categóricas nominais e do teste qui-quadrado de tendência linear 
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para analisar a associação entre a IF e as variáveis categóricas ordinais. As variáveis 

quantitativas foram categorizadas em tercisou como variáveis dicotómicas, conforme o 

menor valor de p. Ainda verificou-se a magnitude da associação através da razão de 

prevalência para cada uma das variáveis independentes em relação a variável 

dependente, a um nível de significância de 95%.  

Para identificação dos fatores associados com a presença de IF foi realizada a 

análise múltipla de regressão logística, utilizando o método Stepwise Forward, em que 

as variáveis que compõem o modelo foram agrupadas em blocos, ordenando-os de 

acordo com sua significância estatística. A modelagem foi iniciada pelas variáveis mais 

significativas do método qui-quadrado, e a seguir, as demais variáveis foram 

acrescentadas uma a uma, aceitando um valor de p crítico menor que 0,20. A 

permanência da variável na análise múltipla deu-se através do teste da razão de 

verossimilhança (Likelihood Ratio Test), ausência de multicolinearidade, bem como sua 

capacidade de melhorar o modelo através do teste de Hosmer and Lemeshow. Foram 

apresentadas as medidas de magnitude da associação mediante razão de prevalência 

(RP) com seus respectivos intervalos de confiança ao 95% (RP IC: 95%). Os dados 

foram analisados mediante o programa Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) 22.0 e em todas as variáveis foi considerado o nível de significância de 5%. 

Como a análise de regressão logística utiliza a razão de odds como medida de 

efeito, fez-se sua transformação em razão de prevalência, proposto por Miettinen, 

através da seguinte expressão(MIETTINEN; COOK, 1981):  

 

RP=RO/([1+P_0 (RO-1)]) 

Onde:  

RP: Estimação da razão de prevalência ajustada 

RO: Razão de odds ajustada 

P0: Prevalência da doença entre os não-expostos 

 

O cálculo do intervalo de confiança para a medida de estimação da razão de 

prevalência foi dado por: 

IC de 95%: 〖RP〗^((1±1,96/Z)) 

 Onde: 

IC: Intervalo de confiança 

RP: Estimativa da razão de prevalência 
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Z: coeficiente de regressão dividido pelo erro-padrão da regressão logística 

 

4.1.11 Questões éticas do Estudo 1 

 

O presente projeto faz parte do projeto intitulado ‘Envelhecimento humano e 

Saúde em Instituições de Longa Permanência de Idosos’, sob a coordenação do 

professor Kenio Costa de Lima, com parecer de aprovação número 308/2012 do Comité 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O documento de aprovação do CEP é mostrado no Anexo B.As 10 ILPI aceitaram 

participar nesse projeto de pesquisa e assinaram as correspondentes cartas de anuência e 

termos de concessão para a consulta dos prontuários das instituições. Além disso, foi 

obrigatório o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

pelos residentesou seus tutores legais (Anexo C) e pelos cuidadoresque forneceram as 

informações sobre os idosos(Anexo D). 

 

4.2. METODOLOGIA DO ESTUDO 2 

 

4.2.1 Desenho do Estudo 2 

 

Trata-se de um estudo longitudinal prospectivos de tipo coorte em ondas, e 

concorrente na segunda onda, sendo o idoso a unidade de observação e análise. A partir 

da linha base, as sucessivas avaliações foram aplicadas cada 6 meses,e o tempo de 

acompanhamento total foide 24 meses.Portanto, o número total de ondas de coletas foi 

de 5.  

O período de 6 meses entre as aferições é justificado pelo estudo de Carpenter et 

al. (2006), que encontrou semelhantes taxas de declínio funcional nas avaliações após 3 

e 6 meses(CARPENTER et al., 2006), assim comoWang et al. (2009), quepara estudar o 

declínio da funcionalidade aplicaram follow-up entre 4 e 8 meses, com média de 172 

dias,semelhante aos intervalos do presente trabalho (WANG et al., 2009). 

O presente trabalho faz parte do projeto intitulado “Envelhecimento humano e 

saúde – a realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, que tem 

como objetivo avaliar as condições de saúde/doença dos idosos institucionalizados da 

cidade do Natal/RN, especificamente em relação à alimentação e nutrição, saúde bucal, 

alterações bioquímicas, de equilíbrio corporal, à voz e deglutição e capacidade 
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funcional, além das condições gerais de saúde desses indivíduos, destacando-se os 

principais agravos à saúde dos mesmos. Além disso, buscasse-a associação de tais 

condições com fatores relativos a características das instituições e características 

sociodemográficas. 

 

4.2.2 Amostra do Estudo 2 

 

Para o cálculo do tamanho amostral foram considerados os seguintes parâmetros 

estatísticos, segundo a associação entre o desfecho (declínio funcional) e a variável 

independente ‘estado cognitivo’: proporção de casos entre os expostos de 48,6%, 

proporção de casos entre os não expostos de 27,8%, risco relativo de 1,78, nível de 

significância de 5,0% e poder do teste de 80,0%. Assim, a amostra calculada foi de 164 

indivíduos, à qual se acrescentou 25% para cobrir possíveis perdas, totalizando 205 

pessoas. 

No momento de início do estudo (último trimestre do ano 2013), existiam 14 

ILPI cadastradas na Vigilância Sanitária (VISA)no município do Natal/RN. Dentre 

essas, 10 (71,4%) ILPI aceitaram participar na pesquisa: 5 privadas e 5 sem fins 

lucrativos (não constam ILPI de âmbito público). Portanto, o tamanho da amostra é 

correspondente ao total de idosos residentes nessas instituições.  

A amostragem foi realizada através do cadastro dos idosos de cada uma das 

ILPI. Após obtenção das listas atualizadas, foram arrolados para o estudo os idosos que 

reuniram os critérios de inclusão. 

 

4.2.3 Critérios de inclusão do Estudo 2 

 

Indivíduos de 60 anos ou mais presentes nas ILPI no período de realização da 

pesquisa. Essa faixa etária é a considerada pela Organização Mundial da Saúde para 

classificar idoso o habitante de país em desenvolvimento(WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1984). 

 

4.2.4 Critérios de exclusão do Estudo 2 

 

 Idosos em fase terminal, coma ou cuidados paliativos. 

 Residentes hospitalizados nas primeiras duas ondas de coletas. 
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 Idosos com IF total para o banho, higiene pessoal, vestuário, alimentação, uso do 

banheiro, locomoção e transferências posturaisna linha base.   

 

4.2.5 Variáveis do Estudo 2  

 

No Estudo 2, avariávelde interesse é o declínio funcional para as ABVD, 

considerandoeste quando existe redução na pontuação total de 7 itens (banho, higiene 

pessoal, vestuário, alimentação, uso do banheiro, locomoção e transferências 

posturais)que fazem parte do Índice de Barthel.Para cada tarefa existe uma escala de 

classificação tipo Likert de 5 pontos, que pode variar de 0 (incapaz de realizar a 

atividade) a 4 (independente). Portanto, a pontuação total varia de 0 (máxima 

dependência funcional) a 28 (máxima independência funcional). Naqueles indivíduos 

nos quais a pontuação aumentou e diminuiu durante o período, se considerou a presença 

de declínio funcional quando a pontuação final foi menor à inicial. 

Ainda foi analisada a evolução do desempenho funcional para cada uma das 

atividades durante o período de estudo. Todas as variáveis relacionadas à capacidade 

funcional são mostradas no Quadro 5. 

 

Quadro 5- Variáveis relacionadas à capacidade funcional para as ABVD do Estudo 2. 

Variável Categorias Tipo 

Declínio funcional (evento de 

interesse do Estudo 2) 

Não/ sim Qualitativa nominal 

Grau de dependência  Independente (28 pontos), 

semidependente (1 a 27 pontos)/ 

dependente (0 pontos) 

Qualitativa ordinal 

Item higiene pessoal 0, 1, 2, 3 e 4 Qualitativa ordinal 

Item banho 0, 1, 2, 3 e 4 Qualitativa ordinal 

Item comer 0, 1, 2, 3 e 4 Qualitativa ordinal 

Item uso de toalete 0, 1, 2, 3 e 4 Qualitativa ordinal 

Item vestir-se 0, 1, 2, 3 e 4 Qualitativa ordinal 

Item caminhar 0, 1, 2, 3 e 4 Qualitativa ordinal 

Item transferências posturais 0, 1, 2, 3 e 4 Qualitativa ordinal 

Fonte: própria. 
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As variáveis independentes sociodemográficas, relacionadas à instituição e às 

condições de saúde, são mostrados nos Quadro 6, 7 e 8, respetivamente.  

No que diz respeito à avaliação do estado nutricional foi aplicada a Mini 

Avaliação Nutricional (MAN) por pesquisadores nutricionistas previamente treinados e 

calibrados, e que classifica os idosos em três grupos distintos: indivíduos com estado 

nutricional adequado (MNA ≥ 24), em risco de desnutrição (MNA entre 17 e 23,5; e 

com desnutrição (MNA < 17) (GUIGOZ; VELLAS; GARRY, 1994). Já o índice da 

massa corporal (IMC) foi calculado a partir da relação do peso (em Kg) e da altura (em 

metros) ao quadrado. As medidas de peso e estaturaforam mensuradas conforme as 

técnicas recomendadas pela World Health Organization (1995). Para a tomada de peso 

foi utilizada balança eletrônica da marca Tanita®, com capacidade de 150 kg e precisão 

de 100g. A estatura total foi obtida conforme a média de duas mensurações, com um 

estadiômetro portátil do tipo Altura exata (precisão de 1 mm). Para a classificação dos 

valores de IMC foi considerado o estabelecido no protocolo do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional – SISVAN (2008) para idosos: baixo peso (<22 kg/m2), 

eutrófico (≥ 22 e < 27 kg/m2) e sobrepeso (≥ 27 kg/m2)(LIPSCHITZ, 1994). Estas 

medidas antropométricas foram aferidad por nutricionistas previamente treinados e 

calibrados, que fazem parte deste projeto multidisciplinar de pesquisa. 

 

Quadro 6 - Covariáveis sociodemográficas do Estudo 2. 

Variável Categorias Tipo 

Idade 60-81/ 82 e mais Qualitativa nominal 

Sexo Homem/mulher Qualitativa nominal 

Cor/raça Branco/ negro, pardo, amarelo e indígena 

 

Qualitativa nominal 

Estado civil Casado/ divorciado, solteiro e viúvo Qualitativa nominal 

Escolaridade Analfabeto e ensino fundamental I/ 

ensino fundamental II, médio e superior 

Qualitativa ordinal 

Filhos Não/ sim Qualitativa nominal 

Plano de saúde Não/ sim Qualitativa nominal 

Aposentado Não/ sim Qualitativa nominal 

Administração do dinheiro O próprio idosoou ILPI e o próprio 

idoso/ familiares, ILPI ou outro 

Qualitativa nominal 

Ocupação em tempo livre Trabalhos artesanais/ trabalhos 

domésticos/ trabalhos espirituais/ 

Qualitativa exaustiva 
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passeios/ jogos/ não tem ocupação/ outra 

Motivo da institucionalização Sem cuidador/ morava sozinho/ sem 

moradia/ doença/ opção própria/ sem 

trabalho/ outros motivos 

Qualitativa nominal 

Tempo de residência 1-39/ 40 e mais Qualitativa nominal 

Fonte: própria. 

 

Quadro 7 -Covariáveisrelacionadas à instituição do Estudo 2. 

Variável Categorias Tipo 

Tipo de residência Sem fins lucrativos/ privada Qualitativa nominal 

Relação número de idosos/cuidador 0-6,5/ 7-9/ 9,5-21 Qualitativa ordinal 

Fonte: própria. 

 

Quadro 8 - Covariáveisrelacionadas às condições de saúde do Estudo 2. 

Variável Categorias Tipo 

Doenças crônicas Hipertensão/ diabetes/ câncer/ doença 

pulmonar/ acidente vasculocerebral/ 

demência/ doença de Parkinson/ 

osteoporose/ insuficiência renal/ doença 

cardiovascular/ doença reumática/ 

doença mental/ depressão/ dislipidemia/ 

outras  

Qualitativa nominal 

exaustiva 

Álcool Não/ sim Qualitativa nominal 

Fumo Não/ sim (fumante ou ex-fumante) Qualitativa nominal 

Mobilidade Acamado/ cadeira de rodas/ caminha 

com ajuda/ caminha sem ajuda 

Qualitativa nominal 

Prática de atividades físicas Não/ sim Qualitativa nominal 

Uso diário de medicamentos Não/ sim Qualitativa nominal 

Número de medicamentos 0-4/ 5 e mais Qualitativa nominal 

Tipos de medicamentos Antiácidos, medicamentos para 

tratamento da úlcera péptica e da 

flatulência/ agentes antiespasmódicos, 

anticolinérgicos e propulsivos/ laxativos/ 

antidiarréicos, agentes antiinflamatórios 

e antiinfecciosos intestinais/ 

medicamentos usados na diabetes/ 

vitaminas/ suplementos minerais/ 

Qualitativa nominal 

exaustiva 
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estimulantes do apetite/ medicamentos 

antitrombóticos/ preparados 

antianémicos/ terapêutica cardíaca/ anti-

hipertensores/ diuréticos/ vasodilatadores 

periféricos/ vasoprotectores/ 

betabloqueadores/ bloqueadores dos 

canais de cálcio/ agentes que actuam 

sobre o sistema renina-angiotensina/ 

hipolipemiantes/ antipririginosos, 

incluindo anti-histamínicos, anestésicos/ 

medicamentos urológicos/ terapêutica 

tiroidea/ antibacterianos para uso 

sistémico/ terapêutica endócrina/ anti-

inflamatórios e anti-reumáticos/ 

relaxantes musculares/ medicamentos 

para tratamento de doenças ósseas/ 

analgésicos/ antiepilépticos/ 

antiparkinsónicos/ psicolépticos/ 

psicoanalépticos/ outros medicamentos 

do sistema nervoso/ antiasmáticos/ 

preparados contra a tosse e resfriados/ 

anti-histamínicos para uso sistémico/ 

produtos oftalmológicos 

 

Incontinência urinária Não/ sim Qualitativa nominal 

Incontinência fecal Não/ sim Qualitativa nominal 

Quedas nos últimos 30 dias Número de quedas Quantitativa discreta 

Estado nutricional Normal/risco de desnutrição/desnutrição Qualitativa ordinal 

Índice de massa corporal (IMC) Baixo peso/ eutrófico/ sobrepeso  

Capacidade cognitiva (escala de 

Pfeiffer) 

Intacto/incapacidade cognitiva leve/ 

moderada/ grave 

Qualitativa ordinal 

Fonte: própria. 

 

Como variáveis de confusão, foram levadas em consideração as hospitalizações 

e as fraturas durante os 6 meses entre as avaliações (WANG et al., 2009). Ainda 

contabilizaram-se as quedas no período de 1 mês e de 2 a 6 meses(WANG et al., 2009). 

Outras variáveis dependentes do tempo forama incidência de continência e/ou fecal e 

incapacidade cognitiva. A cognição foi avaliada mediante a Escala de Pfeiffer (ver 

Metodologia do Estudo 1), na linha base (onda 1), após 1 e 2 anos do início do estudo 
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(ondas 3 e 5). Foi ainda considerada a incidência de depressão, quando houve mudança 

de estado em qualquer onda se comparado com o início do estudo, segundo o 

diagnóstico médico que constava no prontuário. Além disso, as informações 

relacionadas à medicação foram atualizadas em cada onda. A partir dessas informações 

foram consideradas as variáveis dependentes do tempo que constam a seguir no Quadro 

9. 

 

Quadro 9- Covariáveis dependentes do tempo do Estudo 2. 

Variável Categorias Tipo 

Declínio da continência urinária e/ou fecal Não/sim Qualitativa nominal 

Incidência de hospitalizações Não/sim Qualitativa nominal 

Incidência de quedas Não/ sim Qualitativa nominal 

Incidência de fraturas Não/ sim Qualitativa nominal 

Incidência de depressão Não/ sim Qualitativa nominal 

Declínio da capacidade cognitiva (escala de Pfeiffer) Não/ sim Qualitativa nominal 

Fonte: própria. 

 

4.2.6Instrumentos do Estudo 2 

 

O instrumento que foi aplicado para coletar as informações necessárias da 

variável de interesse do presente estudo é a versão validada no Brasil do índice de 

Barthel modificado por Shah, Vanclay e Cooper (1989)(CINCURA et al., 2009; S. 

SHAH; VANCLAY; COOPER, 1989). Trata-se de uma escala de avaliação da 

capacidade funcional para as ABVD que gera um escore que varia de 0 (dependência 

total) a 100 (independência) e inclui 11 itens que avaliam 10 aspectos: ‘higiene pessoal’, 

‘banho’, ‘comer’, ‘uso do toalete’, ‘subir escadas’, ‘vestuário’, ‘deambulação’ e ‘cadeira 

de rodas’ (que avaliam a capacidade de locomoção), ‘transferência cadeira/cama’, 

‘eliminação vesical’ e ‘eliminação intestinal’.  

O Índice de Barthel é de particular importância por ser um dos mais utilizados 

em nível mundial, e ainda possuir níveis acetáveis de validade e confiabilidade na 

língua portuguesa(CINCURA et al., 2009; SANTOS et al., 2007). Embora o Índice de 

Katz tenha sido mais utilizado em estudos nacionais, o Índice de Barthel proporciona 

uma avaliação mais completa e refinada para aferir as mudanças na funcionalidade 

durante um determinado período(SANTOS et al., 2007). Além disso, este instrumento é 
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especialmente sensível para avaliar aqueles indivíduos com maior dependência, como 

os analisados no presente trabalho, e tem sido utilizado em diversos estudos realizados 

em idosos institucionalizados e ainda em pesquisas de tipo longitudinal que 

acompanharam a evolução da funcionalidade(ABIZANDA et al., 2013; CHAN et al., 

2013; NAKAZAWA et al., 2012; SATO et al., 2002). 

Quando revisados os estudos longitudinais sobre declínio da funcionalidade em 

idosos institucionalizados, percebe-se que foram usados diversos instrumentos de 

aferição, com diversas ABVD avaliadas (Quadro 6 e 7). Alguns aplicaram a secção 

curta ou longa que corresponde às ABVD do Minimum Data Set, escala aplicada nas 

ILPI dos EUA que não está validada no Brasil(CARPENTER et al., 2006; 

MCCONNELL et al. 2002). Já outros autores utilizaram aResource Utilization Group-

III ou escalas de níveis hierárquicos como o Hierarchy Index(BANASZAK-HOLL et 

al., 2011; BURGE; VON GUNTER; BERCHTOLD, 2013; CHEN et al., 2013; WANG 

et al., 2009).  

Ainda percebe-se que a maior parte dos trabalhos consideraram um nível de 

mudança e escala de Likert de 5 pontos, exceto o trabalho de Burge, Von Gunten, 

Berchtold(2013), que definiu o desfecho com o declínio funcional de 2 níveis em uma 

escala de Likert de 7 pontos já que a avaliação não foi realizada por pesquisadores 

treinados(BANASZAK-HOLL et al., 2011; BURGE; VON GUNTER; BERCHTOLD, 

2013; CHEN et al., 2013; MCCONNELL et al., 2002; WANG et al., 2009). 

 

Quadro 10 -Instrumentos aplicados, número de ABVD e categorias de avaliação, assim como 

níveis de mudança considerados nos estudos longitudinais sobre declínio funcional em idosos 

institucionalizados. 

 Estudos 

 McConell 

2002 

Carpenter 

2006 

Wang 2009 Banaskaz-

Holl 2011 

Burge 2013 Chen 2013 

País EUA EUA EUA EUA Suiza China 

Instrumento Minimum 

Data Set 

(MDS) 

Minimum 

Data Set 

(MDS) 

3 níveis 

hierárquicos 

baseados no 

MDS 

ADL 

Hierarchy 

Index 

MDS-ADL 

hierarchical 

scale 

Resource 

Utilization 

Groups 

(RUG-III) 

Número de 

ABVD 

5 7 3 4 4 4 

Nível de 

mudança 

1 1 1 1 2 1 

Escala de 

Likert 

5 

categorias 

5 

categorias 

5 categorias 5 

categorias 

7 categorias 5 categorias 

Fonte: própria. 
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Apesar de que não existe um instrumento estandardizado para a análise 

longitudinal da capacidade funcional, há consenso quanto à não inclusão da continência 

urinária e fecal na avaliação funcionalidade. Portanto, esses aspectos foram excluídos da 

avaliação da capacidade funcional e considerados como covariáveis dependentes do 

tempo. Além disso, a atividade ‘subir escadas’, que consta no Índice de Katz, não foi 

considerado em nenhum estudo dos encontrados na literatura e também foi excluído no 

presente trabalho. 

Como pode ser observado no Quadro 7, os restantes quesitos do IB reúnem a 

variedade de ABVD avaliadas nos estudos longitudinais em idosos institucionalizados 

que avaliaram o declínio da funcionalidade (BANASZAK-HOLL et al., 2011; BURGE; 

VON GUNTER; BERCHTOLD, 2013; CARPENTER et al., 2006; CHEN et al., 2013; 

MCCONNELL et al., 2002; WANG et al., 2009).  

 

Quadro 11- Atividades básicas da vida diária (ABVD) analisadas nos estudos longitudinais 

sobre declínio funcional em idosos institucionalizados. 

 Estudos 

ABVD McConell 

2002 

Carpenter 

2006 

Wang 

2009 

Banaskaz-

Holl 2011 

Burge 

2013 

Chen 

2013 

Comer x x x x x x 

Higiene pessoal x x x x x  

Usar do banheiro x x  x x x 

Locomoção  x  x x  

Vestir-se x x     

Banho x  x    

Transferências posturais  x    x 

Mobilidade na cama  x    x 

Fonte: própria. 

 

O Índice de Barthel contém uma escala tipo Likert de 5 categorias, segundo o 

grau de auxílio que o indivíduo precisa: incapaz, tenta mas inseguro, precisa de alguma 

ajuda, precisa de mínima ajuda e totalmente independente. No instrumento original, 

esses itens tem uma pontuação que varia entre 0 e 5, 0 e 10 ou 0 e 15. Com vistas a 

padronizar essas pontuações entre os itens, foi criado um novo índice com as 7 tarefas, 

que variou para cada ABVD entre 0 (dependência total) e 4 (independência) e, portanto, 

cujo escore total foi de 0 a 28. 

No presente trabalho, o evento de interesse (incidência de incapacidade 

funcional) ocorreu quando o indivíduo apresentou redução do escore de qualquer dos 7 

itens a seguir: higiene pessoal, banho, comer, vestuário, locomoção (caminhar ou 

cadeira de rodas), uso do toalete ou transferências posturais. Portanto, foram excluídos 
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os quesitos que dizem ao respeito da continência, como já comentado, assim como a 

capacidade de subir escadas, não incluída nos estudos encontrados na literatura e mais 

relacionado à mobilidade propriamente dita. Foi considerado como mínimo um nível de 

mudança, como na maior parte de estudos presentes na literatura. Cabe citar que o IB 

também contém 5 categorias de classificação em cada uma das ABVD, o mesmo 

número utilizado pelos autores que estudaram o declínio funcional (BANASZAK-

HOLL et al., 2011; BURGE; VON GUNTER; BERCHTOLD, 2013; CARPENTER et 

al., 2006; CHEN et al., 2013; MCCONNELL et al., 2002; WANG et al., 2009). 

Conforme o Estudo 1 (secção 4.1.6), foram analisadas as doenças crônicas, o 

consumo de tabaco e álcool, assim como a medicação, avaliada nas ondas 1 (base), 3 e 5 

(final),segundo a classificação ATC/DDD(Anatomical Therapeutic Chemical 

classification system and the Defined Daily Dose) do ano 2013, recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde para os estudos sobre o uso de medicaçãoWORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2012).  

Os cuidadores diretos dos idosos foram os responsáveis por responder as 

informações referidas à capacidade funcional, mobilidade, continência, prática de 

atividade física, quedas, hospitalizações e fraturas. Sempre que possível foi entrevistado 

o mesmo cuidador em todas as ondas. Quando esse esteve ausente na ILPI, o 

questionário foi aplicado em outro cuidador que conhecesse a evolução do residente nos 

6 meses prévios e por indicação do diretor/a da instituição. 

A avaliação da incontinência urinária e fecal foi realizada com base na secção H 

da versão de 2012 do instrumento Minimum Data Set 3.0, considerando a definição de 

IU recomendada e preconizada pela International Continence Society (ICS) em 2002, 

que considera esta como qualquer perda involuntária de urina(ABRAMS et al., 2003; 

KLUSCH, 2012). Esse formulário considera o estado de continência do idoso nos 

últimos 5 dias, e ainda inclui a avaliação do tipo de incontinência segundo a frequência 

das perdas(KLUSCH, 2012). 

Quanto ao estado cognitivo, foi utilizada a tradução ao portuguêsdo Short 

Portable Mental Status Questionnaire de Pfeiffer, instrumento já explicado na secção 

4.1.6. Esse questionário foi aplicado ao idoso na linha base, após 1 ano e na avaliação 

final.  

No que diz respeito à avaliação do estado nutricional foi utilizada a Mini 

Avaliação Nutricional (MAN), que consiste em um instrumento validado para a triagem 

nutricional do idoso, dividido em quatro partes: avaliação antropométrica (índice de 
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massa corporal, perímetro do braço, perímetro da panturrilha e perda de peso); avaliação 

global (perguntas relacionadas com o modo de vida, medicação, mobilidade e 

problemas psicológicos); avaliação dietética (perguntas relativas a número de refeições, 

ingestão de alimentos e líquidos, assim como autonomia na alimentação); e 

autoavaliação (autopercepção da saúde e da condição nutricional). Essa avaliação foi 

realizada por pesquisadores formados em Nutrição e previamente treinados e calibrados.  

Trata-se da técnica mais utilizada e é considerada padrão-ouro para a avaliação 

nutricional da população idosa. A soma dos escores da MAN permite classificar os 

idosos em três grupos distintos: indivíduoscom estado nutricional adequado (MNA ≥ 

24), em risco de desnutrição (MNA entre 17 e 23,5; e com desnutrição (MNA < 17) 

(GUIGOZ, VELLAS, GARRY, 1994). 

 

4.2.7 Treinamento e preparação das equipes do Estudo 2 

 

A equipefoicomposta pelo pesquisador principal, uma doutoranda e dois 

mestrandos(uma do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e um do Programa 

de Ciência da Saúde da UFRN), assim como 21alunos de graduação de Fisioterapia da 

UFRN.Para a primeira onda, todas as informações sobre o treinamento e a equipe de 

pesquisa podem ser encontradas na metodologia do Estudo 1 (secção 4.1.7).  

Na segunda onda, o pesquisador principal contou com a colaboração de sete dos 

alunos que já participaram na linha base, assim como de uma mestranda. Antes do 

início da coleta, foi realizada uma reunião para explicar o projeto de pesquisa e 

principalmente o questionário de acompanhamento, com o intuito de treinar os dois 

novos pesquisadores incorporados e garantir a uniformidade de critérios entre todos os 

colaboradores.  

Na terceira onda e sucessivas, a equipe foi formada pelo pesquisador principal, 

um aluno de graduação em Fisioterapia e a mestranda em Saúde Coletiva,já 

previamente treinados, assim como uma doutoranda em Saúde Coletiva, formada em 

Medicina, e um mestrando em Ciências da Saúde. Esses novos integrantes 

foraminformados previamente sobre a rotina das coletas de dados (aplicação dos 

questionários, etc). 
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4.2.8 Estudo piloto do Estudo 2 

 

Para a onda 1, a informação pode ser encontrada na metodologia do Estudo 1 

(secção 4.1.8). 

Durante o início da segunda onda, quando se incorporou o novo questionário (de 

acompanhamento), foi realizado um segundo estudo piloto na mesma instituição, em 

abril de 2014. Foi identificada dificuldade na aplicação do instrumento principal, o IB, 

pois foram fornecidas informações dissonantes se comparado com a primeira onda. 

Perante esse problema, resolveu-se aplicar as ações a seguir: a) o instrumento de 

aferição da variável de interesse apenas foi aplicado pelo pesquisador principal; b) a 

reavaliação da capacidade funcional sempre foi realizada observando e comparando as 

avaliações anteriores; c) se possível, entrevistar o mesmo cuidador em todas as ondas ou 

então um cuidador recomendado e presente na instituição no período mínimo de 6 

meses; d) incorporar a pergunta prévia “qual foi a evolução geral do idoso nos últimos 6 

meses?; manteve-se, piorou ou melhorou?” com vistas a orientar as respostas do Índice 

de Barthel e; e) quando detectadas incongruências na evolução da capacidade funcional, 

solicitar uma segunda opinião e, em todo caso, corrigir as informações de ondas 

anteriores. 

 

4.2.9Coleta de dadosdo Estudo 2 

 

A primeira coleta dos dados foi iniciada 10 de Outubro e finalizadadia 20 de 

Dezembro de 2013. As ondas a seguir aconteceram a cada 6 meses até todos os 

indivíduos completarem 2 anos de acompanhamento. A segunda onda foi desenvolvida 

entre dia 12 de abril e 06 de junho de 2014, e foi a única na qual foram incorporados 

idosos ao estudo (as novas admissões nas ILPI dos 6 meses prévios), com vistas a repor 

as censuras previstas por óbito ou traslado. Portanto, o presente estudo longitudinal teve 

sua finalização na onda número 6, em abril/maio de 2016, durante a qual foi realizada a 

avaliação final dos novos residentes incorporados na segunda onda.Durante o período 

de estudo foi calculado o tempo (em dias) transcorrido entre as avaliações individuais 

de cada idoso. 

A Figura 3 mostra graficamente o desenvolvimento do estudo ao longo do 

tempo, bem como as variáveis avaliadas em cada onda. 
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Figura 3 - Cronologia das coletas de dados do estudo longitudinal da capacidade funcional em 

idosos institucionalizados. Natal/RN, 2016. 

 

 

Fonte: própria. 

 

Na linha base foram incluídas as informações sociodemográficas dos idosos, as 

variáveis relacionadas à instituição, assim como ao estado de saúde.Os questionários 

aplicados nessa primeira avaliação se encontram no Anexo A. Os dados foram coletados 

dos prontuários, com os profissionais da saúde e, quando possível, com o mesmo idoso, 

para preencher as informações contidas no ‘Formulário de Dados Sociodemográficos’ e 

o ‘Formulário de dados do Prontuário’. Ainda foram entrevistados os cuidadores para 

obter os dados solicitados no ‘Questionário dirigido ao Cuidador’, bem como os idosos 

para realizar a ‘Avaliação cognitiva’. 

A partir da segunda onda, foram contabilizadas as hospitalizações, as fraturas, as 

quedas, os traslados e óbitos. Além disso, foi novamente avaliada a continência 

(urinária e fecal) e foi atualizada a medicação de uso diário. Adicionalmente, também 

foi avaliada a capacidade cognitiva mediante a Escala de Pfeiffer após 1 ano e na última 

avaliação do estudo, assim como atualizadas as doenças crônicas em todas as ondas. O 

questionário utilizado nas ondas 2 a 5 (final) se encontra no Anexo E. 

 

Onda 1 

Out-dez/2013 

Onda 2 

Abril-jun/2014 

Onda 3 

Out-nov/2014 

Onda 4 

Abril-
maio/2015 

Onda 5 

Out/2015 

Entrada novas 
admissões 

Onda 6 

Abril/2016 
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4.2.10 Analise de dados do Estudo 2 

 

Foi construído um banco de dados,a partir das informações coletadas nos 

questionários, e utilizado o programa estatístico STATA versão 12.Realizou-se a análise 

descritiva usando proporções e medidas de dispersão e tendência central, segundo a 

natureza das variáveis, da amostra na linha base e na finalização do estudo. 

Posteriormenteforam categorizadas ou recategorizadas as variáveis quantitativas e 

ordinais, antes de realizar a análise bivariada e multivariada. 

Utilizou-se o método atuarial para analisar o declínio funcional ao longo da 

coorte de 5 ondas. Foram calculadas as razõesde taxas de incidência durante o tempo do 

estudo, incluindo as censuras por óbito, hospitalização ou traslado. Em estudos de 

coorte com longo período de acompanhamento e múltiplas ondas, nos quais as perdas 

são frequentes, a taxa de incidência é a medida epidemiológica mais recomendada, pois 

seu denominador, composto por pessoa-tempo, permite que indivíduos com diferentes 

tempos de acompanhamento sejam considerados. Assim(VELASQUE, 2011): 

 

Razão da taxa de incidência = 
Taxa de incidência nos expostos

Taxa de incidência nos não expostos
  ; onde: 

 

Taxa de incidência nos expostos = 
∑ evento nos expostos

∑ pessoa−tempo expostas
 

 

Taxa de incidência nos não expostos =
∑ evento nos  não expostos

∑ pessoa−tempo não expostas
 

 

Para a análise bivariada foi utilizado o teste log-rank. Aquelas variáveis com 

valor de pigual ou menor que 0,25 e as variáveis idade e o sexo foram consideradas 

susceptíveis de ser testadas no modelo múltiplo. A análise multivariada foi 

desenvolvida mediante a regressão de Cox, considerando o nível de significância 0,05. 

Para a introdução das covariáveis no modelo foi usado a seleção por passos, 

introduzindo primeiramente aquelas variáveis com maior valor da hazard ratio (HR) e 

observando o comportamento e ajuste do modelo (método forward). Para tal, foi 

considerado o valor do likelihood test e do teste de Wald, assim como a capacidade de 

redução da razão de taxa de incidência em como mínimo 10% do valor de pelo menos 

uma covariável. Ainda foi realizado o teste de proporcionalidade dos riscos, com vistas 

a confirmar a idoneidade de cada variável para ser testada no modelo múltiplo. Foram 
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apresentadas as medidas de risco da HR,com seus respetivos intervalos de confiança 

(IC) e os valores de p. Finalmente, foi realizado o teste de proporcionalidade do modelo 

final. Além disso, para testar a validade do modelo semiparamêtrico de Cox foi 

realizada a análise dos resíduos de Schoenfeld. 

 

4.2.11 Questões éticas do Estudo 2 

 

O presente projeto faz parte do projetointitulado ‘Envelhecimento humano e 

Saúde em Instituições de Longa Permanência de Idosos’, sob a coordenação do 

professor Kenio Costa de Lima, com parecer de aprovação número 308/2012 do Comité 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

As 10 ILPI aceitaram participar nesse projeto de pesquisa e assinaram as 

correspondentes cartas de anuência e termos de concessão para a consulta dos 

prontuários das instituições. 

Para a realização do presente trabalho foi submetida uma emenda ao projeto 

original, que foi aceita com parecer de aprovação número 013/2014, pelo CEP da 

UFRN (Anexo F). Além disso, foi obrigatório o preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos residentesou seus tutores legais 

(Anexo C) e pelos cuidadores diretosque forneceram as informações sobre os 

idosos(Anexo D). 
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5RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO 1  

 

5.1 RESULTADOS DO ESTUDO 1 

 

Os resultados do Estudo 1 podem ser também visualizados, de maneira 

resumida,no Anexo G, onde consta o artigo que foi aceito para publicação na revista 

Journal of Geriatric Physical Therapy. 

Do total de idosos das 10 (71,4%) das 14 ILPI cadastradas pela Vigilância 

Sanitária, 8 (2,4%) indivíduos foram excluídos do estudo: 6 (1,8%) que se encontravam 

hospitalizados no período de coleta, 1 (0,3%) idoso em fase terminal e 1 (0,3%) menor 

de 60 anos. Foi incluído um total de 321 idosos, a maioria deles do sexo feminino, de 

raça branca ou parda. A idade variou entre 60 e 107 anos e a média foi de 81,5 anos, 

com desvio padrão (DP) de 9,0. Aproximadamente a metade dos indivíduos não tinha 

filhos e a maioria era solteira ou viúva. Mais de 50% não completou o ensino 

fundamental. 

A Tabela 1 apresenta a caracterização dos idosos elegíveis para o estudo em 

relação às variáveis sociodemográficas. 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos idosos institucionalizados (n=321) da cidade 

do Natal-RN (Estudo 1). Natal/RN, 2016. 

 

 n   % 

Sexo   

    Masculino 79 24,6 

    Feminino 242 75,4 

Idade   

    60 a 69 anos 37 11,5 

    70 a 79 anos 93 29,0 

    80 a 89 anos 134 41,7 

    90 anos e mais 57 17,8 

Filhos   

    Sim 155 48,3 

    Não 158 49,2 

    NS/NR 8 2,5 

Cor/raça   

    Branca 172 53,6 

    Negra 31 9,7 
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    Parda 115 35,8 

    Amarela 2 0,6 

    Indígena 1 0,3 

Escolaridade   

    Analfabeto 73 22,7 

    Alfabetizado/ensino fundamental  79 24,6 

    Ensino fundamental II 24 7,5 

    Ensino médio 45 14,0 

    Ensino superior 48 15,0 

    NS/NR 52 16,2 

Estado civil   

    Solteiro 152 47,4 

    Casado 40 12,5 

    Divorciado 36 11,2 

    Viúvo 81 25,2 

    NS/NR 12 3,7 

Fonte: própria. 

A Tabela 2 mostra que mais da metade dos idosos residia em instituições sem 

fins lucrativos e foi institucionalizada devido a não ter cuidador ou porque morava só. O 

tempo de residência variou entre 1 e 336 meses, com média de 63,2 (DP: 62,1). Já a 

relação de idosos por cuidador variou entre 0 e 21 e a média foi de 7,7(DP: 4,8). 

Tabela 2 - Análise descritiva das variáveis relacionadas à instituição em idosos 

institucionalizados (n=321) da cidade do Natal-RN (Estudo 1). Natal/RN, 2016. 

 

 n   % 

Tipo de instituição   

    Sem fins lucrativos 204 63,6 

    Com fins lucrativos 117 36,4 

Motivo de institucionalização   

    Sem cuidador 150 46,7 

    Morava sozinho 43 13,4 

    Sem moradia 11 3,4 

    Doença 36 11,2 

    Opção própria 9 2,8 

    Sem trabalho 1 0,3 

    Outros motivos 28 8,7 

    Vários motivos 32 10,0 

    NS/NR 11 3,4 

Fonte: própria. 
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A maioria dos idosos estava aposentada e não possuía plano de saúde. A tarefa 

de administrar o dinheiro geralmente é realizada pela ILPI ou familiares. A 

caracterização da amostra quanto a essas variáveis se mostra na Tabela 3. 

 

Tabela 3 -Análise descritiva das variáveis plano de saúde, aposentadoria e administração do 

dinheiro em idosos institucionalizados (n=321) da cidade do Natal-RN (Estudo 1). Natal/RN, 

2016. 

 

 n % 

Plano de saúde   

    Não 201 62,6 

    Sim 119 37,1 

    NS/NR 1 0,3 

Aposentado   

    Não 14 4,4 

    Sim 306 95,3 

    NS/NR 1 0,3 

Administração do dinheiro   

    Próprio idoso 17 5,3 

    Familiares 138 43,0 

    Instituição 112 34,9 

    Instituição e familiares 23 7,2 

    Instituição e idoso 15 4,7 

    Não se aplica (idoso sem renda) 11 3,4 

    NS/NR 2 0,6 

Fonte: própria. 

 

A Tabela 4 mostra que a maior parte dos idosos não fazia uso de álcool nem 

fumava e uma minoria praticava atividade física. Mais da metade dos residentes não 

tinha ocupação no tempo livre e as atividades realizadas com maior frequência foram os 

trabalhos artesanais, passeios e a terapia ocupacional. 
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Tabela 4 - Análise descritiva das variáveis referidas ao estilo de vida (álcool, tabaco, atividade 

física e ocupação no tempo livre) em idosos institucionalizados (n=321) da cidade do Natal-RN 

(Estudo 1). Natal/RN, 2016. 

 

 n      % 

Álcool   

    Sim 10 3,1 

    Não 310 96,6 

    NS/NR 1 0,3 

Tabaco   

    Sim 26 8,1 

    Ex-fumante 68 21,2 

    Não 194 60,4 

    NS/NR 33 10,3 

Atividade física   

    Sim 59 18,4 

    Não 262 81,6 

Ocupação no tempo livre   

    Não 207 64,5 

    Sim 113 35,2 

    NS/NR 1 0,3 

Fonte: própria. 

 

A maior parte dos idosos, 283 (88,2%), era portador de algum tipo de doença 

crônica e aproximadamente a metade deles tinha duas ou mais diagnosticadas. O 

número médio de doenças por residente foi de 2,1 (DP: 1,4). As mais frequentes foram 

a hipertensão arterial, seguida de diabetes e demência. Na categoria “outras doenças 

crônicas”, as condições mais frequentes foram os transtornos da tireoide. Além disso, 21 

(6,5%) residentes tinham sofrido quedas nos 30 dias prévios à coleta de dados. A 

caracterização das doenças crônicas está descrita na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Análise descritiva das variáveis referidas às doenças crônicas em idosos 

institucionalizados (n=321) da cidade do Natal-RN (Estudo 1). Natal/RN, 2016. 

 

 n  % 

Hipertensão arterial   

    Sim 157 48,9 

    Não 164 51,1 

Diabetes   

    Sim 81 25,2 

    Não 240 74,8 

Demência   

    Sim 79 24,6 

    Não 242 75,4 

Doença mental   

    Sim 72 22,4 

    Não 249 77,6 

Acidente vasculocerebral   

    Sim 50 15,6 

    Não 271 84,4 

Osteoporose   

    Sim 32 10,0 

    Não 289 90,0 

Doença de Parkinson   

    Sim 19 5,9 

    Não 302 94,1 

Doença cardiovascular   

    Sim 20 6,2 

    Não 301 93,8 

Doença reumática   

    Sim 17 5,3 

    Não 304 94,7 

Insuficiência Renal   

    Sim 10 3,1 

    Não 311 96,9 

Câncer   

    Sim 14 4,4 

    Não 307 95,6 

Depressão   

    Sim 10 3,1 

    Não 311 96,9 
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Dislipidemia   

    Sim 55 17,1 

    Não 266 82,9 

Outras doenças crônicas   

    Sim 46 14,3 

    Não 275 85,7 

Fonte: própria. 

 

Em relação à avaliação cognitiva, 11 (3,4%) idosos recusaram responder o teste 

e em 6 (1,9%) indivíduos a avaliação não foi possível: 4 (1,2%) por déficit auditivo ou 

afasia e 2 (0,6%) por não falar português. A Tabela 6 mostra a caracterização da 

mobilidade, incontinência e capacidade cognitiva. A maioria dos idosos 

institucionalizados apresentava restrição da mobilidade, incontinência urinária e 

incapacidade cognitiva. 

 

Tabela 6 - Análise descritiva das variáveis referidas à mobilidade, incontinência urinária e fecal 

e capacidade cognitiva em idosos institucionalizados (n=321) de Natal (Estudo 1). Natal/RN, 

2016. 

 n    % 

Mobilidade   

    Acamado 60 18,7 

    Cadeirante 71 22,1 

    Caminha com ajuda 67 20,9 

    Caminha sem ajuda 123 38,3 

Incontinência urinária   

    Sim 193 60,1 

    Não 125 38,9 

    Não se aplica (cateter) 3 0,9 

Incontinência fecal   

    Sim 135 42,1 

    Não 185 57,6 

    Não se aplica (ostomia) 1 0,3 

Estado cognitivo (Pfeiffer)   

    Intacto 26 8,1 

    Declínio cognitivo leve 24 7,5 

    Declínio cognitivo moderado 64 19,9 

    Declínio cognitivo severo 190 59,2 

    Não aplicável 17 5,3 

Fonte: própria. 
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Um total de 304 (94,7%) tomava medicamentos diariamente e a média de 

medicamentos por idoso foi de 4,5 (DP: 2,8). Quanto à tipologia, a medicação mais 

consumida foi do tipo N (sistema nervoso), seguido por C (sistema cardiovascular) e A 

(trato alimentício e metabolismo).A Tabela 7 contém a informação referida aos tipos de 

medicação. 

 

Tabela 7 – Análise descritiva dos tipos de medicamentos consumidos pelosidosos 

institucionalizados (n=321) do Natal-RN (Estudo 1). Natal/RN, 2016. 

 
 n % 

    A (trato alimentício e metabolismo) 174 54,2 

    B (sistema sanguíneo) 84 26,2 

    C (sistema cardiovascular) 186 57,9 

    D (dermatológicos) 6 1,9 

    G (sistema genitourinário e hormonas sexuais) 5 1,6 

    H (sistema hormonal) 29 9,0 

    J (antibacterianos sistémicos) 8 2,5 

    L (terapêutica endócrina) 4 1,2 

    M (sistema musculoesquelético) 33 10,3 

    N (sistema nervoso) 247 76,9 

    R (sistema respiratório) 14 4,4 

    S (órgãos sensoriais) 16 5,0 

    V (vários) 1 0,3 

Fonte: própria. 

 

A prevalência de IF foi de 72,9% (IC 95%: 67,8-77,5). Portanto, 234 idosos 

apresentavam limitação em uma ou mais ABVD. A Tabela 8 mostra a caracterização da 

capacidade funcional da amostra, segundo a classificação do Índice de Katz.  
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Tabela 8 - Caracterizaçãoda capacidade funcional dos idosos institucionalizados do Natal-RN 

(n=321) segundo o Índice de Katz (Estudo 1). Natal/RN, 2016. 
 n % 

Grau A (independente) 87 27,1 

Grau B 24 7,5 

Grau C 7 2,2 

Grau D 9 2,8 

Grau E 17 5,3 

Grau F 72 22,4 

Grau G 82 25,5 

Não classificável 87 27,1 

Fonte: própria. 

 

Já a caracterização da IF para cada ABVD pode ser observada na Figura 4. A 

tarefa mais afetada foi o banho, seguido por vestir-se e ir ao banheiro, e amenos afetada 

foi comer. 

 

Figura 4 - Caracterização dos idosos institucionalizados de Natal-RN (n=321) segundo a IF para 

cada ABVD do Índice de Katz (Estudo 1). Natal/RN, 2016. 

 

 

Fonte: própria. 
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Quanto à análise bivariada das variáveis sociodemográficas, a IF esteve 

associada de maneira estatisticamente significativa à instituição com fins lucrativos, 

idade e plano de saúde (ver Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Associação entre a IF e as variáveis sociodemográficas em idosos institucionalizados 

(n=321) do Natal/RN (Estudo 1). Natal/RN, 2016. 

 IF   

       Sim     Não   

 n % n % p RP (IC: 95%) 

Tipo de instituição       

    Sem fins lucrativos 132 64,7 72 35,3 <0,001ª
,
* 1,00 

    Com fins lucrativos 102 87,2 15 12,8  1,35 (1,19-1,52) 

Sexo       

    Homem 56 70,9 23 29,1 0,643
a
 1,00 

    Mulher 178 73,6 64 26,4  1,04 (0,88-1,22) 

Idade       

    60-82 103 63,6 59 36,4 <0,001ª
,
* 1,00 

    83 e mais 131 82,4 28 17,6  1,30 (1,13-1,49) 

Filhos       

    Sim 117 75,5 38 24,5 0,245
a
 1,00 

    Não 110 69,6 48 30,4 0,92 (0,80-1,06) 

Raça       

    Branca 128 74,4 44 25,6 0,510
a
 1,00 

    Outra 106 71,1 43 28,9  0,96 (0,84-1,09) 

Escolaridade       

    Analfabeto-fundamental I 101 66,4 51 33,6 0,119
a
 1,00 

    Fundamental II-superior 88 75,2 29 24,8  1,13 (0,97-1,32) 

Estado civil       

    Casado 33 82,5 7 17,5 0,129
a
 

 

1,00 

    Outro 191 71,0 78 29,0 0,86 (0,73-1,01) 

Aposentado       

Sim  224 73,2 82 26,8 0,539
b
 1,00 

 Não 9 64,3 5 35,7  0,88 (0,59-1,30) 

Plano de saúde       

    Sim 100 84,0 19 16,0 0,001ª
,
* 1,00 

    Não 134 66,7 67 33,3 0,79 (0,70-0,90) 

a Teste qui-quadrado; b Teste de Fisher; * Estatisticamente significativo 

Fonte: própria. 
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A Tabela 10 contém os resultados da análise bivariada entre a variável 

dependente e as referidas à institucionalização dos idosos. O fato de ter sido 

institucionalizado por não dispor de cuidador e por doença esteve associado à IF. Além 

disso, houve associação estatisticamente significativa entre a IF e não ter sido 

institucionalizado por opção própria. 

 

Tabela 10 - Associação da IF com o motivo de institucionalização em idosos institucionalizados 

(n=321) do Natal-RN (Estudo 1). Natal/RN, 2016.  

 

 IF   

 Sim Não   

 n % n % p RP (IC: 95%) 

Tempo de residência        

    1-27 meses 83 77,6 24 22,4 0,066
a
 1,00 

    28-65 meses 79 74,5 27 25,5  0,96 (0,83-1,12) 

    66-336 meses 71 66,4 36 33,6  0,85 (0,72-1,01) 

Relação idosos/cuidador       

    0-6,5 84 78,5 23 21,5 0,111
a,
* 1,00 

    7-9 82 71,3 33 28,7  0,91 (0,78-1,06) 

    9,5-21 68 68,7 31 31,3  0,87 (0,74-1,03) 

Sem cuidador       

    Não 107 66,9 53 33,1 0,041
b,
* 1,00 

    Sim 116 77,3 34 22,7  1,16 (1,01-1,33) 

Morava sozinho       

    Não 197 73,8 70 26,2 0,071
b
 1,00 

    Sim 26 60,5 17 39,5  0,82 (0,64-1,05) 

Sem moradia       

    Não 217 72,6 82 27,4 0,191
c
 1,00 

    Sim 6 54,5 5 45,5  0,75 (0,44-1,29) 

Doença       

    Não 192 70,1 82 29,9 0,044
b,
* 1,00 

    Sim 31 86,1 5 13,9  1,23 (1,05-1,43) 

Opção própria       

   Não 221 73,4 80 26,6 0,002
c,
* 1,00 

   Sim 2 22,2 7 77,8  0,30 (0,09-1,03) 

a Teste de qui-quadrado de tendência linear; b Teste de qui-quadrado; c Teste de Fisher; * 

Estatisticamente significativo 

Fonte: própria. 
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As variáveis relacionadas à medicação se encontram na Tabela 11.A única 

variável que se mostrou associada com a IF foi a medicação para o sistema nervoso. 

Tabela 11 - Associação entre a IF e o tempo de institucionalização, relação de idosos por 

cuidador e medicaçãoem idosos institucionalizados (n=321) do Natal-RN (Estudo 1). Natal/RN, 

2016. 

 

 IF   

 Sim Não   

 n % n % p RP (IC: 95%) 

Uso de medicamentos       

    Não 9 52,9 8 47,1 0,088
b
 1,00 

    Sim 225 74,0 79 26,0  1,40 (0,89-2,20) 

Número de medicamentos       

    0-4 123 69,9 53 30,1 0,181
a
 1,00 

5 e mais 111 76,6 34 23,4  1,09 (0,96-1,25) 

Medicamentos tipo A       

    Não 102 70,8 42 29,2 0,511
a
 1,00 

    Sim 129 74,1 45 25,9  1,05 (0,91-1,20) 

Medicamentos tipo B       

    Não 167 71,4 67 28,6 0,395
a
 1,00 

    Sim 64 76,2 20 23,8  1,07 (0,92-1,23) 

Medicamentos tipo C       

    Não 100 75,8 32 24,2 0,294
a
 1,00 

    Sim 131 70,4 55 29,6  0,93 (0,81-1,06) 

Medicamentos tipo D       

    Não 227 72,8 85 27,2 0,667
b
 1,00 

    Sim 4 66,7 2 33,3  0,92 (0,52-1,62) 

Medicamentos tipo G       

    Não 227 72,5 86 27,5 1,00
b
 1,00 

    Sim 4 80,0 1 20,0  1,10 (0,71-1,72) 

Medicamentos tipo M       

    Não 206 72,3 79 27,7 0,671
a
 1,00 

    Sim 25 75,8 8 24,2  1,05 (0,85-1,29) 

Medicamentos tipo N       

Não 42 59,2 29 40,8 0,004ª
,
* 1,00 

    Sim 189 76,5 58 23,5  1,29 (1,05-1,59) 

Medicamentos tipo R       

Não 220 72,4 84 27,6 0,765
b
 1,00 

    Sim 11 78,6 3 21,4  1,09 (0,82-1,44) 

a Teste qui-quadrado; b Teste de Fisher; * Estatisticamente significativo 

Fonte: própria. 
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Quanto às variáveis relacionadas ao estado de saúde, existiu associação negativa 

entre a IF e a hipertensão arterial, doença mental e quedas.Para as outras variáveis a 

associação não estatisticamente significativa. A Tabela 12 contém a análise bivariada 

entre a IF e as variáveis relacionadas às doenças crônicas, além das quedas. 

 

Tabela 12 - Associação entre IF e as variáveis relacionadas à saúdeem idosos institucionalizados 

(n=321) do Natal-RN (Estudo 1). Natal/RN, 2016. 

 

 IF   

 Sim Não   

 n % n % p RP (IC: 95%) 

Doenças crônicas       

    Não 26 68,4 12 31,6 0,509
a
 1,00 

    Sim 208 73,5 75 26,5 1,07 (0,86-1,35) 

Número de comorbidades       

    0-1 87 72,5 33 27,5 0,969
c
 1,00 

    2 61 74,4 21 25,6  1,03 (0,87-1,21) 

    3 e mais 86 72,3 33 27,7  1,00 (0,85-1,17) 

Hipertensão arterial       

    Não 128 78,0 36 22,0 0,034ª
,
* 

 

1,00 

    Sim 106 67,5 51 32,5 0,86 (0,75-0,99) 

Diabetes       

    Não 177 73,8 63 26,3 0,554
a
 1,00 

    Sim 57 70,4 24 29,6 0,95 (0,81-1,12) 

Doença cardiovascular       

    Não 221 73,4 80 26,6 0,412
a
 1,00 

    Sim 13 65,0 7 35,0  0,88 (0,64-1,23) 

Câncer       

    Não 226 73,6 81 26,4 0,217
b
 1,00 

    Sim 8 57,1 6 42,9  0,78 (0,49-1,23) 

Doença mental       

    Não 189 75,9 60 24,1 0,024ª
,
* 

 

1,00 

    Sim 45 62,5 27 37,5 0,82 (0,68-0,99) 

Doença de Parkinson       

    Não 219 72,5 83 27,5 0,541
a
 1,00 

    Sim 15 78,9 4 21,1  1,09 (0,85-1,39) 

Doença pulmonar       

    Não 220 72,1 85 27,9 0,252
b
 1,00 



86 
 

    Sim 14 87,5 2 12,5  1,21 (0,99-1,48) 

Doença reumática       

    Não 224 73,7 80 26,3 0,259
b
 1,00 

    Sim 10 58,8 7 41,2  0,80 (0,53-1,19) 

Osteoporose       

    Não 207 71,6 82 28,4 0,124
a
 

 

1,00 

    Sim 27 84,4 5 15,6 1,18 (0,99-1,39) 

Insuficiência Renal       

    Não 227 73,0 84 27,0 0,734
b
 1,00 

    Sim 7 70,0 3 30,0  0,96 (0,64-1,45) 

Dislipidemia       

    Não 196 73,7 70 26,3 0,485
a
 1,00 

    Sim 38 69,1 17 30,9  0,94 (0,77-1,13) 

Depressão       

    Não 227 73,0 84 27,0 0,734
b
 1,00 

    Sim 7 70,0 3 30,0  0,96 (0,64-1,45) 

Quedas       

    Não 224 74,7 76 25,3 0,007ª
,
* 

 

1,00 

    Sim 10 47,6 11 52,4  0,64 (0,41-1,00) 

a Teste qui-quadrado; b Teste de Fisher; c Teste qui-quadrado de tendência linear; * 

Estatisticamente significativo 

Fonte: própria. 

 

Na Tabela 13 constam os resultados da análise multivariada. As 

variáveisescolaridade, plano de saúde, número de idosos por cuidador, tempo de 

institucionalização e motivo de institucionalização ‘morava só’ e ‘doença’ não foram 

testadas na análise múltipla por apresentar colinearidade com a variável tipo de 

instituição.O modelo final mostrou que a IF esteve associado com a ILPI de tipo 

privado, maior idade, ter sido institucionalizado por não ter cuidador e a presença de 

osteoporose, ajustadopor sexo. O valor do teste de Hosmer-Lemeshow foi 0,981. 
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Tabela 13 – Modelo final da IFem idosos institucionalizados (n=321) do Natal-RN (Estudo 1). Natal/RN, 2016. 
 IF     

 Sim Não     

 n % n % p RP (IC: 95%) p RP Ajustada (IC: 95%) 

Tipo de ILPI         

    Sem fins lucrativos 132 64,7 72 35,3 <0,001* 1,00 <0,001* 1,00 

    Com fins lucrativos 102 87,2 15 12,8  1,35 (1,19-1,52)  1,33 (1,14-1,54) 

Idade         

    60-82 103 63,6 59 36,4 <0,001* 1,00 0,003* 1,00 

    83-107 131 82,4 28 17,6  1,30 (1,13-1,49)  1,26 (1,08-1,47) 

Motivo instit.: sem cuidador         

    Não 107 66,9 53 33,1 0,041* 1,00 0,033* 1,00 

    Sim 116 77,3 34 22,7  1,16 (1,01-1,33)  1,17 (1,01-1,36) 

Osteoporose         

    Não 207 71,6 82 28,4 0,124 1,00 0,045* 1,00 

    Sim 27 84,4 5 15,6  1,18 (0,99-1,39)  1,23 (1,01-1,51) 

Sexo         

    Homem 56 70,9 23 29,1 0,643 1,00 0,558 1,00 

    Mulher 178 73,6 64 26,4  1,04 (0,88-1,22)  0,94 (0,78-1,14) 

* Estatisticamente significativo 
Fonte: própria. 
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5.2 DISCUSSÃO DO ESTUDO 1 

 

Os resultados desteestudo indicam que quase 73% da amostra apresentava 

limitação em uma ou mais ABVD, apontando uma prevalência de IF que pode ser 

considerada elevada se comparado com outros estudos realizados em indivíduos 

institucionalizados(CONVERSO; IARTELI, 2007; GONCALVES et al., 2010; 

GUEDES; SILVEIRA, 2004; LISBOA; CHIANCA, 2012; ARAÚJO; CEOLIM, 2007; 

MATTOS et al., 2014; OLIVEIRA; MATTOS, 2012). Esses trabalhosreportaram taxas 

que variam entre 23 e 77%(CONVERSO; IARTELI, 2007; GONCALVES et al., 2010; 

GUEDES; SILVEIRA, 2004; ARAÚJO; CEOLIM, 2007; MATTOS et al., 2014; 

OLIVEIRA; MATTOS, 2012), e apenas Lisboa e Chianca(LISBOA; CHIANCA, 2012), 

em um estudo realizado em duas ILPI de Minas Gerais, encontraram uma maior 

proporção de idosos dependentes à desta amostra. Em uma pesquisa realizada em mais 

de 700 idosos institucionalizados da Região Sudeste, Mattos et al. verificaram uma 

prevalência de IF de aproximadamente 50%(MATTOS et al., 2014). Além disso, 

segundo mostra a classificação realizada a partir do Índice de Katz, a severidade da IF 

também foi elevada (a maioria dos indivíduos sofria limitação em 2 ou mais tarefas), e o 

percentual de dependentes nas diversas ABVD foi mais elevado que a reportada em 

outras pesquisas (GUEDES; SILVEIRA, 2004; LISBOA; CHIANCA, 2012; 

OLIVEIRA; MATTOS, 2012). 

A maior prevalência e severidade de IF encontrada no presente trabalho pode ser 

explicada mediante os determinantes demográficos, psicossociais e socioculturais, os 

quais são importantes mediadores entre a incapacidade e outros agravos à saúde. Uma 

importante proporção de idosos brasileiros têm vivido em condições desfavoráveis, 

especialmente nas regiões menos desenvolvidas do País, como a Nordeste, onde este 

estudo foi desenvuelto(MATTOS et al., 2014). Além disso, a maior parte das outras 

pesquisas foi realizada em individuos menos idosos (média de idade de 5 anos mais 

jovem), portadores de menos limitações físicas, e da região Sudeste, que apresenta 

melhores indicadores socioeconómicos(CONVERSO; IARTELI, 2007; GONÇALVES 

et al., 2010; GUEDES; SILVEIRA, 2004; LISBOA; CHIANCA, 2012; ARAÚJO, 

2007; MATTOS et al., 2014; OLIVEIRA, 2012). 

Quanto à análise descritiva por tipo de ABVD, a tarefa ‘tomar banho’ foi a que 

mostrou maior dificuldade na sua execução, seguida por ‘vestir-se’. Outros autores 

também encontraram maior incapacidade funcional para o banho que o vestuário, 
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obedecendo à ordem dos quesitos que constam no Índice de Katz(GUEDES; 

SILVEIRA, 2004; LISBOA; CHIANCA, 2012). Já Oliveira et al. identificaram uma 

proporção levemente maior para a incapacidade na atividade ‘vestir-se’(OLIVEIRA; 

MATTOS, 2012). No presente estudo, a tarefa de autocuidado ‘comer’, considerada de 

perda tardia, também apresentou o menor percentual de idosos dependentes, 

corroborando que existe uma ordem hierárquica na perda da capacidade funcional, 

iniciada pelas tarefas de autocuidado de perda precoce (banho, higiene pessoal e 

vestuário). Nessa ordem, chama à atenção o controle de esfíncteres, que ao igual que 

outros estudos resultou ser um dos quesitos com a proporção mais elevada(GUEDES; 

SILVEIRA, 2004; LISBOA; CHIANCA, 2012; OLIVEIRA; MATTOS, 2012). Devido 

à inclusão desse aspecto no Índice de Katz, resolveu-se não avaliar a incontinência 

urinária e fecal como variáveis independentes deste estudo. 

No que diz respeito ao método de avaliação da funcionalidade, existem diversos 

pontos de corte e uma grande variedade de instrumentos para aferi-la(OLIVEIRA; 

MATTO, 2012). Nesta pesquisa optou-se pela aplicação do Índice de Katz, pois é um 

instrumento validado de uso sistematizado que têm sido utilizado na maior parte dos 

trabalhos realizados no Brasil em idosos institucionalizados, fato que facilita a 

comparação entre os estudos(GONCALVES et al., 2010; LISBOA; CHIANCA, 2012; 

ARAÚJO; CEOLIM, 2007; MATTOS et al., 2014; OLIVEIRA; MATTOS, 2012). 

Foram entrevistados um ou mais cuidadores diretos de cada idoso, e a realização do 

estudo longitudinal (Estudo 2) sobre a evolução da funcionalidade nessa amostra 

facilitou a correção de erros de aferição, assegurando a confiabilidade dos dados.  

A amostra deste estudo destaca por ser mais feminilizada e idosa que a de outros 

trabalhos, fato que pode ter influenciado a maior prevalência de IF encontrada, já que 

diversos trabalhos tem encontrado que a incapacidade aumenta com a idade e é mais 

frequente entre as mulheres(CARDOSO; COSTA, 2010; GIACOMIN et al., 2008; 

GUEDES; SILVEIRA, 2004; ARAÚJO; CEOLIM, 2007; MATTOS et al., 2014; 

PEREIRA et al., 2012; SANTOS et al., 2007; VIRTUOSO JUNIOR; GUERRA, 2011). 

No entanto, nesta pesquisa a diferença de frequência de IF entre mulheres e homens foi 

leve, e o sexo não se mostrou um fator associado à incapacidade.  

Já a idade sim esteve associada a uma maior prevalência de IF, mostrando-se 

que, independentemente do sexo, nos indivíduos mais longevos a frequência de 

incapacidade foi mais de 2 vezes maior. Essa associação foi encontrada em estudos 

populacionais realizados no Brasil, os quais também verificaram maior proporção de 
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dependentes para as ABVD e/ou as atividades instrumentais da vida diária no grupo de 

idade maior de 80 anos (FREITAS et al., 2012; PEREIRA et al., 2012; ROSA et al., 

2003; SUDRÉ et al., 2012). Nessa faixa etária, existe um avançado processo de declínio 

fisiológico do sistema musculoesquelético e nervoso, entre outros, e, de acordo com a 

literatura, a IF para as atividades da vida diária aumenta cerca de duas vezes a cada 10 

anos de vida (FREITAS et al., 2012; SUDRÉ et al., 2012). 

Outras variáveis sociodemográficas, como a raça ou estado civil, entre outras, 

não estiveram associadas à IF. Quanto ao grau de escolaridade, diversos estudos têm 

encontrado maior frequência de IF entre os idosos analfabetos ou com menor 

formação(GUEDES; SILVEIRA, 2004). Neste trabalho a associação foi inversa, 

provavelmente devido a que nesta amostra os idosos com maior escolaridade residiam 

com maior frequência nas ILPI privadas, e são institucionalizados comumente como 

causa de um processo mais avançado de incapacidade. Portanto, esse fato pode justificar 

que a prevalência de IF fosse aproximadamente 3 vezes maior neste tipo de instituições 

e 80% mais elevada em aqueles idosos foram admitidos na instituição por não ter 

cuidador disponível na família. Como já foi reportado, os residentes de ILPI privadas da 

cidade do Natal tendem a ter um maior suporte socioeconômico e são 

institucionalizados em um estado de declínio da saúde mais avançado, quando os 

familiares se sentem sobrecarregados e a demanda por cuidados aumenta (JEREZ-ROIG 

et al., 2014). 

Esse diferente perfil de institucionalização entre o residente em ILPI com e sem 

fins lucrativos pode explicar em parte que o tempo de institucionalização não estivesse 

associado com a IF neste trabalho. Por outra parte, um fator que sim se mostrou 

associado com a incapacidade foi a institucionalização por causa de não possuir 

cuidador informal.Como alguns autores sugerem, os novos residentes tendem a ser 

institucionalizados já com certo grau de dependênciae os residentes de longa duração 

apresentam maior mortalidade(LISBOA; CHIANCA, 2012; MATTOS et al., 2014). 

As doenças crônicas também podem afetar o desempenho funcional, como têm 

sido mostrado em diversos trabalhos(GUEDES; SILVEIRA, 2004; MATTOS et al., 

2014). No presente estudo, o modelo final mostrou que a osteoporose esteve associada 

com a IF, o qual pode ser explicado pela falta de estímulo osteomuscular dos idosos 

incapacitados, que geralmente se encontram em estado de acamamento e/ou 

imobilidade. A perda da capacidade de deslocamento e mobilidade é um problema 

especialmente frequente em idosos e pode significar o início do processo de declínio 
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funcional(MATTOS et al., 2014). Dentre diversas pesquisas que verificaram essa 

relação, Santos et al. (2013) acharam que a massa óssea do fêmur esteve associada à 

capacidade funcional, velocidade de marcha e equilíbrio corporal em idosos longevos 

brasileiros (MATTOS et al., 2014; SANTOS et al., 2013). Ainda, Gonçalves et al. 

(2010) encontraram uma correlação moderada entre a funcionalidade e diversos 

componentes da aptidão física, como a força, coordenação, equilibrio corporal e 

agilidade(GONCALVES et al., 2010).  

Como limitações deste trabalho, deve-se reconhecer que o Teste de Pfeiffer 

ainda não se encontra validado no Brasil. Este foi escolhido devido à sua simples 

aplicação, e sobretudo à baixa dificuldade e exigência cognitiva. Devido a isto, porém, 

pensamos que o Teste de Pfeiffer se mostrou uma ferramenta de screening adequada 

para aferir a cognição nesta amostra de idosos maioritariamente frágeis, evitando um 

possível ‘efeito chão’ que poderia ter acontecido com a aplicação de outro instrumento 

de maior complexidade cognitiva.  

Outro aspecto que merece ser comentado, é que as doenças crônicas podem ter 

sido subregistradas, devido a um provável problema de subdiagnóstico das condições de 

saúde nas ILPI investigadas. Para melhorar este registro, foram também entrevistados os 

profissionais das instituições para coletar a máxima quantidade possível de informações. 

Ainda, o desenvolvimento do estudo longitudinal (Estudo 2) aprimorou 

consideravelmente a atualização das doenças dos residentes. Além disso, para avaliar a 

ocorrência de quedas apenas foi considerado o período de 30 dias prévios, com vistas a 

evitar o viés de memória dos entrevistados e devido a que não existia um registro 

rotineiro de quedas nas instituições. Por último, deve-se considerar que, pelas 

características próprias do estudo transversal, não é possível estabelecer relações causais 

entre as variáveis independentes e o desfecho analisado.  

Por outra parte, este estudo destaca pela representatividade da amostra, 

conseguida graças à participação da maior parte de idosos institucionalizados e de ILPI 

da cidade do Natal/RN, bem como à elevada quantidade de variáveis consideradas e a 

baixa proporção de dados perdidos. 

Pode-se concluir que quase 3 em cada 4 idosos institucionalizados da cidade do 

Natal/RN apresentam limitação nas ABVD, destacando-se a prevalência e severidade 

maiores que os encontrados na literatura científica. A IF esteve associada a fatores 

sociodemográficos como o tipo de ILPI, a idade e ter sido institucionalizado por não 

possuir cuidador no lar, assim como a presença de osteoporose. 
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Esses fatores apontam a necessidade de ações voltadas à prevenção e tratamento 

da incapacidade, que afeta tanto à qualidade de vida dos idosos como aos cuidadores e 

sociedade em geral. Programas reabilitadores baseados em atividades e exercícios 

físicos podem estimular o grau de mobilidade e aptidão física, e, por sua vez, o 

desempenho nas ABVD. Para os residentes independentes e semidepentes, são 

necessárias intervenções de melhora da performance funcional aplicadas por uma 

equipe multidisciplinar nas instituições. Já no caso dos individuos dependentes, medidas 

de prevenção terciária são importantes para prevenir as complicações que podem surgir 

durante o processo de moradia na ILPI. Ainda, ações de promoção à saúde aplicados aos 

idosos que moram na comunidade podem postergar o processo de incapacidade e 

diminuir o risco de insitutionalização.No Brasil, são necessários estudos longitudinais 

para investigar a evolução da funcionalidade e os fatores preditores da incapacidade, 

bem como a eficácia de programas que visem postergar o processo de declínio 

funcional. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO 2 

 

6.1 RESULTADOS DO ESTUDO 2 

 

Os resultados do Estudo 2 podem ser também visualizados, de maneira 

resumida, no Anexo H e I, onde constam os dois artigos submetidos para publicação.  

Do total de idosos das 10 (71,4%) das 14 ILPI cadastradas pela Vigilância 

Sanitária no início do estudo, 6 (1,7%) indivíduos foram inicialmente excluídos do 

estudo: 4 (1,2%) se encontravam hospitalizados no período de coleta, 1 (0,3%) em fase 

terminal e 1 (0,3%) era menor de 60 anos. Na segunda onda (de renovação)foram 

incorporados 21 (6,1%) novos residentes e 2(0,6%) idosos que se encontravam 

hospitalizados na primeira onda. Somando os 321 idosos da onda 1 aos 23 da onda 

2foram totalizados344, dentre os quais 64 (18,3%) apresentavam IF total. Portanto, a 

mostra total para o estudo longitudinal de declínio funcional foi de 280 indivíduos.  

A Figura 5 mostra o processo amostral do presente estudo, com o número de 

indivíduos incluídos, excluídos e as perdas. No período de 24 meses, houve 55 (19,6%) 

óbitos e19 (6,8%) traslados, totalizando 74 (26,4%) perdas de observação.Durante esse 

período, apenas 3 avaliações funcionais (1 na onda 2 e 2 na onda 5) não foram 

realizadas devido a que o residente se encontrava hospitalizado por mais de 3 meses.O 

tempo médio entre as avaliações foi de 183,2 (DP: 6,2) dias, 170,5(DP: 7,6), 179,1 (DP: 

4,3) e 182,0 (DP: 6,7) para os períodos entre as ondas 1-2, ondas 2-3, ondas 3-4 e ondas 

4-5,respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Figura 5 - Organograma do processo amostral no estudo longitudinal em idosos 

institucionalizados do Natal (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 

 

Fonte: própria. 

 

No que diz respeito à caracterização da amostra inicial, na linha base, a 

maioriaera do sexo feminino, com idade média de 80,4 anos (DP: 8,8), variando entre 

60 e 101anos. A maior parte dos residentes pertencia a instituições sem fins lucrativos 

(63,6%), era aposentada (94,6%) e não possuía plano de saúde (62,1%). A maioria era 

solteira ou viúva, e aproximadamente a metade da amostra não completou o ensino 

fundamental. Verificou-se que 130 (46,4%) idosos tinham filhos e o número médio de 

filhos foi de 1,5(DP: 2,2). O tempo médio de residência foi de 60,6 meses (DP: 66,1) e 

existiam em média 7,8residentes por cuidador (DP: 4,8) nas instituições.  

Foi verificado que apenas 66 (23,6%) residentes realizavam atividade físicae 17 

(6,1%) apresentaram quedas nos 30 dias prévios. No que diz respeito aos hábitos 

tóxicos, 11 (3,9%) consumiam álcool, 25 (8,9%) tabaco e 61 (21,8%) eram ex-

fumantes. Uma minoria de idosos (41,4%) realizava algum tipo de ocupação no tempo 

livre: 37 (13,2%) realizavam passeios, 32 (11,4%) atividades artesanais, 15 (5,4%) 

espirituais, 9 (3,2%) domésticas e 13 (4,6%) jogos. Além disso, 58 indivíduos (20,7%) 

realizavam outros tipos de atividades, entre as quais se incluía a terapia ocupacional.  

A Tabela 14 mostraas características sociodemográficas e os motivos de 

institucionalização. 
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Tabela 14- Características sociodemográficas e motivos de institucionalização em idosos 

institucionalizados (n=280) do Natal-RN (linha base do Estudo 2). Natal/RN, 2016. 
 n % 

Sexo   

    Mulher 211 75,4 

    Homem 69 24,6 

Idade   

    60 a 69 anos 39 13,9 

    70 a 79 anos 82 29,3 

    80 a 89 anos 119 42,5 

    90 anos e mais 40 14,3 

Cor/raça   

    Branca 153 54,6 

    Parda 94 33,6 

    Negra 28 10,0 

    Indígena 3 1,1 

    Amarela 2 0,7 

Escolaridade   

    Analfabeto 62 22,1 

    Alfabetizado/ensino fundamental I 77 27,5 

    Ensino fundamental II 21 7,5 

    Ensino médio 43 15,4 

    Ensino superior 37 13,2 

    NS/NR 40 14,3 

Estado civil   

    Solteiro 136 48,6 

    Casado 36 12,9 

    Divorciado 27 9,6 

    Viúvo 70 25,0 

    NS/NR 11 3,9 

Motivo de institucionalização   

    Sem cuidador 116 41,4 

    Morava sozinho 38 13,6 

    Sem moradia 11 3,9 

    Doença 36 12,9 

    Opção própria 12 4,3 

    Sem trabalho 1 0,4 

    Outros motivos 29 10,4 

    Vários motivos 27 9,6 

    NS/NR 10 3,6 

Fonte: própria. 
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Quanto às doenças crônicas, 245 (87,5%) idosos apresentava 1 ou mais e o 

número médio de doenças crônicas foi de 2,1 (DP: 1,4) por indivíduo. Especificamente: 

148 (52,9%) eram portadores de hipertensão arterial, 61 (21,8%) demência (incluída a 

doença de Alzheimer), 62 (22,1%) doença mental, 67 (23,9%) de diabetes, 31 (11,1%) 

acidente vasculocerebral, 49 (17,5%) dislipidemia, 30 (10,7%) osteoporose 

diagnosticada, 11 (3,9%) depressão, 10 (3,6%) doença de Parkinson, 20 (7,1%) doença 

cardiovascular, 16 (5,7%) doença reumática, 10 (3,6%) doença pulmonar, 10 (3,6%) 

insuficiência renal e 15 (5,4%) câncer. Além disso, 37 (13,2%) idosos tinham outras 

doenças menos comuns. 

No que diz respeito ao estado nutricional, a maioria dos indivíduos estava 

desnutrido ou em risco de desnutrição.Além disso, a maioria dos residentes apresentava 

restrição do estado de mobilidade e incapacidade cognitiva, e aproximadamente a 

metade da amostra era incontinente (ver Tabela 15). 

 

 

Tabela 15 – Variáveis relacionadas ao estado de saúde (administração do dinheiro, IMC, estado 

nutricional, mobilidade, incontinência urinária e fecal e estado cognitivo) em idosos 

institucionalizados (n=280) do Natal-RN(linha base do Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 

 n % 

Administração do dinheiro   

    Próprio idoso 19 6,8 

    Familiares ou outra pessoa 116 41,4 

    Instituição 99 35,4 

    Instituição e familiares 18 6,4 

    Instituição e idoso 14 5,0 

    Não se aplica (idoso sem renda) 10 3,6 

    NS/NR 1 0,4 

Índice de massa corporal (IMC)   

Baixo peso 118 42,1 

    Eutrofia 77 27,5 

    Sobrepeso 77 27,5 

    Não avaliado 8 2,8 

Estado nutricional   

    Normal (eutrofia) 104 37,1 

    Risco de desnutrição 110 39,3 

    Desnutrição 49 17,5 

    Não avaliado 17 6,1 
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Mobilidade   

    Acamado 18 6,4 

    Cadeirante 56 20,0 

    Caminha com ajuda 70 25,0 

    Caminha sem ajuda 136 48,6 

Incontinência urinária   

    Não 131 46,8 

    Sim 148 52,9 

    NA (catéter) 1 0,4 

Incontinência fecal   

    Não 192 68,6 

    Sim 87 31,1 

    NA (colostomia) 1 0,4 

Estado cognitivo (Pfeiffer)   

    Intacto 30 10,7 

    Incapacidade cognitiva leve 24 8,6 

 Incapacidade cognitiva moderada 69 24,6 

    Incapacidade cognitiva grave 141 50,4 

    NA 16 5,7 

Fonte: própria. 

 

O uso de medicação esteve presente em 267 (95,4%) indivíduos e o número 

médio de medicamentos por idoso foi de 4,6 (DP: 2,8). A Tabela16apresenta a 

frequência relativa e absoluta por tipo de medicação. 
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Tabela 16 – Frequências relativa e absoluta dos tipos de medicamentos consumidos por idosos 

institucionalizados (n=280) do Natal-RN(linha base do Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 

Tipos de medicamentos n % 

Tipo A: medicamentos para o trato alimentar e metabólico 149 54,2 

Tipo B: medicamentos para o sistema sanguíneo 69 25,1 

Tipo C: medicamentos para o sistema cardiovascular 166 60,4 

Tipo D: medicamentos dermatológicos 7 2,5 

Tipo G: medicamentos para o sistema geniturinário e hormonas sexuais 4 1,5 

Tipo H: medicamentos para a tiroide 25 9,1 

Tipo J: medicamentos antibacterianos 7 2,5 

Tipo L: medicamentos para o sistema endocrino 4 1,4 

Tipo M: medicamentos para o sistema musculo-esquelético 29 10,5 

Tipo N: medicamentos para o sistema nervoso 216 78,5 

Tipo R: medicamentos para o sistema respiratorio 12 4,4 

Tipo S: medicamentos oftalmológicos 13 4,6 

Tipo V: varios 1 0,4 

Fonte: própria. 

 

 

 

No que diz respeito à capacidade funcional, 93 (33,2%) idosos eram totalmente 

independentes e 187 (66,8%) eram semidependentes, ou seja, apresentava limitação em 

pelo menos uma ABVD. A Figura 6 mostra a caracterização da capacidade funcional 

para cada uma das ABVD, ordenadas hierarquicamente de maior a menor grau de 

dependência. 
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Figura 6 - Caracterização da capacidade funcional para cada ABVD na linha base do estudo de 

idosos institucionalizados (n=280) do Natal-RN (linha base do Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 

 
Fonte: própria. 

 

Dos 280 indivíduos que formaram parte desta coorte, 140, ou seja,50,0% (IC 

95%: 44,2-55,8%), sofreram declínio funcional durante o período de 24 meses de 

acompanhamento. A incidência de declínio funcional aos 6, 12 e 18 meses foi de 

21,1%, 32,9% e 42,5%, respectivamente. Por outro lado, 94 residentes, 33,6% (IC 95%: 

28,3-39,3%) mantiveram a capacidade funcional, sem sofrer nenhuma alteração 

funcional nas cinco ondas. Em 40 indivíduos, 14,3% (IC 95%: 10,7-18,9%), foi 

verificada melhora funcional em uma ou mais avaliações, 25 (8,9%; IC 95%: 6,1-

12,8%) incrementaram a performance ao final do período se comparado com a baseline, 

e apenas 18 (6,4%; IC 95%: 4,1-9,9%) apresentaram mehora funcional sem declínio 

durante o período.  

Os resultados do método atuarial para a manutenção da capacidade funcional 

podem observados na Tabela 17. A probabilidade acumulada de manutenção da 

capacidade funcional foi de 78,2% (IC 95%: 72,8-82,7%), 65,1% (IC 95%: 58,9-

70,5%), 53,5%(IC 95%: 47,2-59,5%) e 44,0%(IC 95%: 37,7-50,2%) aos 6, 12, 18 e 24 

meses, respetivamente. Esses dados se visualizam também na Figura 7. 
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Tabela 17 - Cálculo da probabilidade de manutenção da capacidade funcional pelo método 

atuarial (casos incidentes de declínio funcional em idosos institucionalizados do 

Natal/RN).Natal/RN, 2016. 

 
Intervalo 

(meses) 

Mantido 

ao início 

Casos de 

declínio 

funcional 

Número de 

perdas de 

observação 

Efetivo 

exposto ao 

risco de 

declínio 

funcional 

Probabilidade 

condicional de 

declínio 

funcional 

Probabilidade 

condicional de 

manutenção da 

capacidade 

funcional 

Probabilidade 

acumulada de 

manutenção da 

capacidade 

funcional 

0├ 6 280 59 18 271 0,2177 0,7823 0,7823 
6├ 12 203 33 14 196 0,1683 0,8317 0,6506 
12├ 18 156 27 7 152,5 0,1770 0,8230 0,5354 
18├ 24 122 21 8 118 0,1779 0,8221 0,4401 

Fonte: própria. 

 

Figura 7 - Probabilidade acumulada de manutenção da capacidade funcional em idosos 

institucionalizados (n=280) da cidade do Natal/RN, durante o período 2013-2015 (Estudo 2). 

Natal/RN, 2016. 

 

 

Fonte: própria. 
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A Figura 8mostra a evolução da capacidade funcional para cada ABVD durante 

o período de 2 anos. Cabe ressaltar que embora a pontuação para cada tarefa possa 

variar entre 0 a 4, essa escala tem sido reduzida para visualizar de maneira mais clara a 

progressão da funcionalidade. Pode-se perceber que a atividade inicialmente mais 

limitada entre os idosos é o banho, seguida de vestir-se e realizar a higiene pessoal. A 

capacidade de se alimentar foi a menos afetada, porém aquela que apresentou o maior 

declínio durante o período (-0,54 pontos), seguida da deambulação (-0,43), vestir-se (-

0,35) e transferências posturais (-0,31). As ABVD que sofreram menor declínio foram ir 

ao banheiro (-0,22), higiene pessoal (-0,24) e banho (-0,29). 

 

Figura 8 -Evolução da capacidade funcional (pontuação média) para cada ABVD na amostra de 

idosos institucionalizados independentes e semidependentes (n=280) da cidade do Natal-RN 

durante o período 2013-2015 (Estudo 2). Natal/RN, 2016 

 

 

Fonte: própria. 

 

 

Já a Figura 9 mostra a evolução da proporção de indivíduos totalmente 

dependentes para cada tarefa durante o período. A escala também foi reduzida de 0 a 

50% para melhor visualização dessa progressão. Pode-se observar que comer foi a 

ABVD com menor número de dependentes, porém aquela que apresentou o maior 

aumento (+16%). As outras atividades com mais aumento na proporção de residentes 

dependentes foram deambulação (+9,4%), vestir-se (+8,4%) e higiene pessoal (+6,6%). 
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As menos afetadas foram o banho (6,0%), ir ao banheiro (5,5%) e transferência 

(+3,8%).  

 

Figura 9 -Evolução da capacidade funcional (proporção de totalmente dependentes) para cada 

ABVD na amostra de idosos institucionalizados independentes e semidependentes (n=280) da 

cidade do Natal-RN durante o período 2013-2015 (Estudo 2). Natal/RN, 2016 

 

 
 

A seguir constam as taxas de sobrevida para a manutenção da capacidade 

funcional em relação às covariáveis do estudo. Quanto às variáveis sociodemográficas, 

existiram diferenças estatisticamente significativas nas curvas de sobrevida 

(manutenção da capacidade funcional) para as variáveisidade, escolaridade e plano de 

saúde (ver Tabela 18). 
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Tabela 18 -Taxas de sobrevida para o tempo de manutenção da capacidade funcional em relação 

às variáveis sociodemográficas em idosos institucionalizados (n=280) da cidade de Natal/RN 

(Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 
 n Declínio 

funcional 

Manutenção da 

capacidade funcional (% 

e IC 95%) 

p (log-rank) 

Idade     

    60-75 83 34 51,2 (37,8-63,1) 
0,009* 

    ≥76 197 106 31,8 (23,6-40,3) 

Sexo     

    Homem 69 31 36,5 (21,6-51,5) 
0,459 

    Mulher 211 109 38,1 (30,1-46,0) 

Raça     

    Branca 153 80 33,9 (24,5-43,5) 
0,334 

    Não branca 127 60 42,7 (32,0-52,8) 

Escolaridade     

    Ensino médio e superior 80 46 29,9 (18,1-42,7) 

0,030*     Analfabeto-ensino 

fundamental II 

160 71 43,8 (34,0-53,2) 

Estado civil     

    Casado 36 20 31,0 (13,7-50,2) 
0,171 

    Outro 233 114 39,1 (31,3-46,9) 

Filhos     

    Sim 130 67 32,2 (22,1-42,7) 
0,327 

    Não 141 68 43,5 (33,6-53,0) 

Plano de saúde     

    Sim 105 60 28,6 (18,1-40,1) 
0,007* 

    Não 174 80 42,7 (33,4-51,6) 

Fonte: própria. 

 

No que diz respeito às variáveis relacionadas à instituição, o tipo de ILPI e o 

tempo de institucionalização foram as covariáveis com taxas de sobrevida diferentes 

(p<0,05), segundo o teste log-rank (ver Tabela 19). 
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Tabela 19 -Taxas de sobrevida para o tempo de manutenção da capacidade funcional em relação 

às variáveis relacionadas à instituição e aos motivos de institucionalização em idosos 

institucionalizados (n=280) Natal/RN (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 
 n Declínio 

funcional 

Manutenção da 

capacidade funcional 

(% e IC 95%) 

p (log-rank) 

Tipo de instituição     

    ILPI com fins lucrativos 102 58 27,3 (16,7-39,1) 
0,007* 

    ILPI sem fins lucrativos 178 82 43,5 (34,4-52,2) 

Número de idosos/cuidador     

    0-8,0 155 69 40,8 (30,7-50,6) 
0,060 

    ≥8,5 125 71 34,3 (24,5-44,3) 

Tempo de institucionalização     

    1-39 meses 140 76 32,6 (23,0-42,6) 
0,029* 

    ≥40 meses 139 64 42,8 (32,5-52,7) 

Motivo de institucionalização ‘sem 

cuidador’ 

    

Não 154 76 38,2 (28,6-47,7) 
0,997 

    Sim 116 59 37,2 (26,4-48,0) 

Motivo de institucionalização 

‘morava só’ 

    

Não 232 118 36,7 (28,9-44,4) 
0,411 

    Sim 38 17 43,9 (24,1-62,1) 

Motivo de institucionalização ‘sem 

moradia’ 

    

Não 259 130 37,0 (29,6-44,4) 
0,551 

    Sim 11 5 54,5 (22,8-78,0) 

Motivo de institucionalização 

‘doença’ 

    

    Não 234 116 38,6 (30,9-46,3) 
0,223 

    Sim 36 19      31,8 (13,5-51,8) 

Motivo de institucionalização 

‘opção própria’ 

    

Não 258 131 36,6 (29,2-44,0) 
0,215 

    Sim 12 4 63,6 (29,7-84,5) 

Fonte: própria. 
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A Tabela 20 contém as taxas de sobrevida para a manutenção da capacidade 

funcional para as covariáveis relacionadas à medicação. Pode-se observar que as taxas 

foram diferentes (p<0,05) para o fato de tomar medicação e tomar medicamentos de 

tipo H e N. 

 

Tabela 20 -Taxas de sobrevida para o tempo de manutenção da capacidade funcional em relação 

à medicação em idosos institucionalizados (n=280) do Natal (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 
 n Declínio 

funcional 

Manutenção da 

capacidade 

funcional (% e 

IC 95%) 

p (log-rank) 

Medicação     

    Não 13 2 84,6 (51,2-95,9) 0,010* 

    Sim 267 138 35,3 (28,2-42,6)  

Número de medicamentos     

    0-4 150 72 42,1 (32,4-51,5) 0,309 

    ≥5 130 68 32,9 (22,8-43,3)  

Tipo A: medicamentos para o trato 

alimentar e metabólico 

    

Não 126 62 39,1 (28,5-49,5) 0,651 

    Sim 151 78 36,6 (27,1-46,1)  

Tipo B: medicamentos para o sistema 

sanguíneo 

    

    Não 207 108 37,2 (29,1-45,2) 0,502 

    Sim 70 32 39,6 (24,7-54,0)  

Tipo C: medicamentos para o sistema 

cardiovascular 

    

Não 110 62 33,7 (23,3-44,4) 0,120 

    Sim 167 78 40,5 (31,0-49,8)  

Tipo D: medicamentos dermatológicos     

    Não 270 134 39,0 (31,7-46,1) 0,174 

    Sim 7 6 8,6 (0,1-43,0)  

Tipo G: medicamentos para o sistema 

genitourinario e hormonas sexuais 

    

Não 273 137 38,0 (30,8-45,1) 0,448 

    Sim 4 3 25,0 (0,9-66,5)  

Tipo H: medicamentos para a tiroides     

Não 252 124 39,7 (32,2-47,1) 0,036* 

    Sim 25 16 16,3 (3,2-38,6)  
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Tipo J: medicamentos antibacterianos     

    Não 270 135 38,5 (31,3-45,7) 0,197 

    Sim 7 5 11,5 (0,1-51,0)  

Tipo L: medicamentos para o sistema 

endocrino 

    

    Não 273 136 38,6 (31,4-45,8) 0,123 

    Sim 4 4 0  

Tipo M: medicamentos para o sistema 

musculo-esquelético 

    

    Não 246 128 36,1 (28,6-43,5) 0,274 

    Sim 31 12 52,6 (30,0-71,0)  

Tipo N: medicamentos para o sistema 

nervoso 

    

Não 60 21 57,8 (41,6-70,9) 0,003* 

    Sim 217 119 32,1 (24,4-40,0)  

Tipo R: medicamentos para o sistema 

respiratorio 

    

    Não 264 136 37,1 (29,9-44,3) 0,203 

    Sim 13 4 51,9 (12,6-81,3)  

Tipo S: medicamentos oftalmológicos     

    Não 263 134 37,7 (30,5-45,0) 0,569 

    Sim 14 6 38,3 (8,5-68,8)  

Fonte: própria. 

 

Conforme consta na Tabela 21, as taxas de manutenção da capacidade funcional 

foram diferentes segundo o estado nutricional, avaliado mediante o MAN. 
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Tabela 21 -Taxas de sobrevida para o tempo de manutenção da capacidade funcional em relação 

às variáveis antropométricas e ao estado nutricional em idosos institucionalizados (n=280) da 

cidade do Natal/RN (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 
 n Declínio 

funcional 

Manutenção da 

capacidade funcional 

(% e IC 95%) 

p (log-rank) 

Baixo peso (IMC)     

    Não 140 70 38,0 (28,1-47,9) 0,209 

    Sim 108 59 34,7 (23,8-45,7)  

Sobrepeso (IMC)     

    Não 178 95 34,5(25,9-43,3) 0,247 

    Sim 70 34 41,2 (27,2-54,7)  

Estado nutricional (MAN)     

    Eutrofia 104 44 45,3 (33,0-56,8) 0,006* 

    Risco de desnutrição/desnutrição 159 89 35,2 (26,4-44,1)  

Fonte: própria. 

 

Quanto ao estilo de vida, o álcool foi a única variável que foi estatisticamente 

significativa, quanto às taxas de manutenção da capacidade funcional, conforme consta 

na Tabela 22. 

 

Tabela 22 -Taxas de sobrevida para o tempo de manutenção da capacidade funcional em relação 

ao estilo de vida(fumo, álcool e atividade física) em idosos institucionalizados (n=280) do Natal 

(Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 
 n Declínio 

funcional 

Manutenção da 

capacidade funcional 

(% e IC 95%) 

p (log-rank) 

Fumo     

    Não 193 102 34,6 (26,2-43,0) 0,058 

    Sim 86 37 45,9 (32,6-58,2)  

Álcool     

    Não 268 137 36,3 (29,1-43,5) 0,032* 

    Sim 11 2 80,0 (40,9-94,6)  

Atividad física     

    Sim 66 36 36,3 (22,8-49,9) 0,800 

    Não 214 104 38,4 (30,1-46,6)  

Fonte: própria. 
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No que diz respeito às doenças crônicas, as covariáveis com taxas 

estatisticamente diferentes foram adoença de Parkinson, osteoporose e a insuficiência 

renal (ver Tabela 23). 

 

Tabela 23 -Taxas de sobrevida para o tempo de manutenção da capacidade funcional em relação 

às doenças crônicasem idosos institucionalizados (n=280) do Natal/RN (Estudo 2). Natal/RN, 

2016. 
 n Declínio 

funcional 

Manutenção da 

capacidade funcional 

(% e IC 95%) 

p (log-rank) 

Doenças crônicas     

    Não 33 13 54,8 (33,7-71,7) 0,123 

    Sim 247 127 35,6 (28,1-43,1)  

Hipertensão arterial     

    Não 133 67 40,5 (30,5-50,4) 0,908 

    Sim 147 73 35,2 (25,3-45,2)  

Diabetes     

    Não 213 105 38,5 (30,3-46,7) 0,943 

    Sim 67 35 35,8 (22,2-49,7)  

Câncer     

    Não 265 134 37,9 (30,6-45,1) 0,760 

    Sim 15 6 35,5 (6,8-67,1)  

Doença pulmonar     

    Não 268 138 36,7 (29,5-43,8) 0,099 

    Sim 12 2 80,9 (42,9-94,9)  

Acidente vasculocerebral     

    Não 249 126 37,2 (29,7-44,7) 0,938 

    Sim 31 14 45,7 (25,6-63,8)  

Demência     

    Não 216 103 41,3 (33,0-49,3) 0,164 

    Sim 64 37 27,5 (14,9-41,6)  

Doença de Parkinson     

    Não 270 132 39,5 (32,2-46,7) 0,009* 

    Sim 10 8 0  

Osteoporose     

    Não 250 130 35,5 (28,1-42,9) 0,035* 

    Sim 30 10 56,9 (32,4-75,5)  

Insuficiência renal     

    Não 270 133 38,6 (31,3-45,8) 0,043* 

    Sim 10 7 13,0 (0,7-43,3)  
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Doença cardiovascular     

    Não 260 131 37,4 (30,1-44,7) 0,879 

    Sim 20 9 46,9 (22,0-68,4)  

Doença reumática     

    Não 263 132 37,8 (30,5-45,1) 0,707 

    Sim 17 8 38,8 (12,4-65,1)  

Doença mental     

    Não 216 107 38,0 (29,8-46,1) 0,573 

    Sim 64 33 37,2 (23,0-51,4)  

Depressão     

    Não 267 133 37,9 (30,7-45,2) 0,860 

    Sim 13 7 35,9 (7,6-66,5)  

Dislipidemia     

    Não 231 114 39,9 (32,0-47,6) 0,937 

    Sim 49 26 31,5 (16,5-47,7)  

Fonte: própria. 

 

A incapacidade funcional, o estado cognitivo e de mobilidade, assim como a 

incontinência urinária e fecal, foram outras variáveis relacionadas ao estado de saúde 

inicial que tiveram taxas de manutenção funcional estatisticamente diferentes (p<0,005), 

segundo o teste log-rank (Tabela 24). 

 

Tabela 24 -Taxas de sobrevida para o tempo de manutenção da capacidade funcional em relação 

às outras variáveis relacionados ao estado de saúde geral(incapacidade funcional inicial, estado 

cognitivo, de mobilidade, quedas, incontinência urinária e fecal) em idosos institucionalizados 

(n=280) do Natal (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 
 n Declínio 

funcional 

Manutenção da 

capacidade funcional 

(% e IC 95%) 

p (log-rank) 

Incapacidade funcional inicial     

    Não 93 37 49,3 (36,3-61,0) <0,001* 

    Sim 187 103 31,8 (23,5-40,4)  

Estado cognitivo     

   Intacto/incapacidade cognitiva 

leve/moderada 

130 52 48,6 (37,5-58,8) <0,001* 

    Incapacidade cognitiva grave 145 85 27,8 (19,0-37,3)  

Estado de mobilidade     

    Caminha sem ajuda 136 64 41,6 (31,3-51,5) 0,027* 

    Caminha com 

ajuda/cadeirante/acamado 

144 76 34,4 (24,7-44,4)  
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Incontinência urinária     

    Não 131 55 45,7(34,7-56,1) 0,001* 

    Sim 149 85 30,6 (21,6-40,1)  

Incontinência fecal     

    Não 192 88 41,3 (32,4-49,9) 0,007* 

    Sim 88 52 30,2 (19,0-42,2)  

Quedas nos 30 dias prévios      

    Não 263 135 36,7 (29,4-44,0) 0,070 

    Sim 17 5 55,4(21,1-79,9)  

Fonte: própria. 

 

Quanto às covariáveis dependentes do tempo, a incidência de hospitalizações, de 

fraturas e declínio da continência tiveram taxas de manutenção da capacidade funcional 

estatisticamente diferentes (Tabela 25). 

 

Tabela 25 -Taxas de sobrevida para o tempo de manutenção da capacidade funcional em relação 

à incidência de desfechos negativos no estado de saúde em idosos institucionalizados (n=280) 

da cidade do Natal/RN (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 
 n Declínio 

funcional 

Manutenção da 

capacidade 

funcional (% e IC 

95%) 

p (log-rank) 

Incidência de hospitalizações     

    Não 209 86 45,5 (36,6-54,0) <0,001* 

    Sim 71 54 18,4 (9,4-29,8)  

Incidência de quedas     

    Não 183 81 42,8 (33,5-51,8) 0,125 

    Sim 97 59 30,7 (20,3-41,7)  

Incidência de fraturas     

    Não 262 125 39,7 (32,2-47,1) 0,002* 

    Sim 18 15 13,3 (2,0-35,3)  

Incidência de depressão     

    Não 252 122 38,3 (30,7-45,9) 0,118 

    Sim 28 18 35,1 (18,2-52,5)  

Aumento no número de 

medicamentos 

    

Não 142 63 38,9 (28,2-49,5) 0,356 

    Sim 138 77 36,7 (27,3-46,1)  

Declínio da capacidade     
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cognitiva 

    Não 228 113 37,2 (29,2-45,1) 0,521 

    Sim 52 27 41,1 (25,4-56,0)  

Declínio da continência (urinária 

e/ou fecal) 

    

Não 190 80 47,7 (38,7-56,1) <0,001* 

    Sim 90 60 17,3 (8,6-28,4)  

Fonte: própria. 

 

Já as tabelas a seguir mostram os resultados da análise univariada de Cox das 

covariáveis de estudo, com os valores de p, as hazard ratio (HR) e seus respectivos 

intervalos de confiança (IC 95%).A idade, escolaridade e ter plano de saúde foram as 

variáveis sociodemográficas que mostraram significância estatística com o declínio 

funcional durante 24 meses (Tabela 26). 

 

Tabela 26 - Análise univariada das covariáveis sociodemográficas em idosos institucionalizados 

(n=280) da cidade do Natal/RN (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 
 HR IC 95% p (Cox) 

Idade    

    60-75 ref  
0,019* 

    ≥76 1,59 1,08-2,34 

Sexo    

    Homem ref  
0,504 

    Mulher 1,14 0,77-1,71 

Raça    

    Branca ref  
0,382 

    Não branca 0,86 0,62-1,20 

Escolaridade    

    Ensino médio e superior ref  
0,049* 

    Analfabeto-ensino fundamental II 0,69 0,47-0,99 

Estado civil    

    Casado ref  
0,217 

    Outro 0,74 0,46-1,19 

Filhos    

    Sim ref  
0,375 

    Não 0,86 0,61-1,20 

Plano de saúde    

    Sim ref   

    Não 0,66 0,47-0,92 0,015* 

Fonte: própria. 
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Conforme consta na Tabela 27, o tipo de ILPI foi a única covariável relacionada 

à instituição que teve valor de p estatisticamente significativo segundo a análise 

univariada de Cox. 

 

Tabela 27 -Análise univariada das covariáveis relacionadas à instituição e aos motivos de 

institucionalização em idosos institucionalizados (n=280) da cidade do Natal/RN (Estudo 2). 

Natal/RN, 2016. 
 HR IC 95% p (Cox) 

Tipo de instituição    

    ILPI com fins lucrativos ref  
0,015* 

    ILPI sem fins lucrativos 0,66 0,47-0,92 

Número de idosos/cuidador    

    0-8,0 ref  
0,090 

    ≥8,5 1,33 0,96-1,85 

Tempo de institucionalização    

    1-39 meses ref  
0,050 

    ≥40 meses 0,72 0,51-1,00 

Motivo de institucionalização ‘sem 

cuidador’ 

   

Não ref  
0,998 

    Sim 1,00 0,71-1,40 

Motivo de institucionalização 

‘morava só’ 

   

Não ref  
0,458 

    Sim 0,82 0,49-1,37 

Motivo de institucionalização ‘sem 

moradia’ 

   

Não ref  
0,590 

    Sim 0,78 0,32-1,91 

Motivo de institucionalização 

‘doença’ 

   

    Não ref  
0,272 

    Sim 1,31 0,81-2,14 

Motivo de institucionalização 

‘opção própria’ 

   

Não ref  
0,268 

    Sim 0,57 0,21-1,54 

Fonte: própria. 
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No que diz respeito às variáveis relacionadas à medicação, o fato de tomar 

medicação e tomar medicamentos tipo Nforam as variáveis que tiveram declínio 

funcional estatisticamente significativo durante o período (ver Tabela 28). 

 

Tabela 28 - Análise univariada das covariáveis que dizem respeito à medicação em idosos 

institucionalizados (n=280) do Natal (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 
 HR IC 95% p (Cox) 

Medicação    

    Não ref  
0,033* 

    Sim 4,57 1,13-18,46 

Número de medicamentos    

    0-4 ref  
0,358 

    ≥5 1,17 0,84-1,63 

Tipo A: trato alimentar e metabólico    

Não ref  
0,683 

    Sim 1,07 0,77-1,50 

Tipo B: sistema sanguíneo    

    Não ref  
0,544 

    Sim 0,88 0,60-1,31 

Tipo C: sistema cardiovascular    

Não ref  
0,161 

    Sim 0,79 0,56-1,10 

Tipo D: dermatológicos    

    Não ref  
0,224 

    Sim 1,66 0,73-3,76 

Tipo G: sistema genitourinario e hormonas 

sexuais 

   

Não ref  
0,496 

    Sim 1,49 0,47-4,67 

Tipo H: tiroide    

Não ref  
0,061 

    Sim 1,65 0,98-2,78 

Tipo J: antibacterianos    

    Não ref  
0,250 

    Sim 1,69 0,69-4,13 

Tipo L: sistema endocrino    

    Não ref  
0,172 

    Sim 2,00 0,74-5,41 

Tipo M: sistema musculo-esquelético    
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    Não ref  
0,324 

    Sim 0,74 0,41-1,34 

Tipo N:sistema nervoso    

Não ref  
0,007* 

    Sim 1,88 1,18-3,00 

Tipo R: sistema respiratório    

Não ref  
0,256 

    Sim 0,56 0,21-1,52 

Tipo S: oftalmológicos    

    Não ref   

    Sim 0,81 0,36-1,83 0,607 

Fonte: própria. 

 

 Conforme consta na Tabela 29, a análise univariada de Cox mostrou 

significância estatística com o estado nutricional segundo o MAN. 

 

Tabela 29 -Análise univariada das covariáveis antropométricas e ao estado nutricional em 

idosos institucionalizados (n=280) da cidade do Natal/RN (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 
 HR IC 95% p (Cox) 

Baixo peso (IMC)    

    Não ref  
0,260 

    Sim 1,22 0,86-1,73 

Sobrepeso (IMC)    

    Não ref  
0,299 

    Sim 0,81 0,55-1,20 

Estado nutricional (MAN)    

    Eutrofia ref  
0,013* 

    Risco de desnutrição/desnutrição 1,58 1,10-2,27 

Fonte: própria. 
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Quanto às variáveis relacionadas ao estilo de vida, nenhuma obteve significância 

estatística conforme a análise univariada de Cox (ver Tabela 30). 

 

Tabela 30 - Análise univariada das variáveis relacionada ao estilo de vida(fumo, álcool e 

atividade física) em idosos institucionalizados (n=280) da cidade do Natal/RN (Estudo 2). 

Natal/RN, 2016. 
 HR IC 95% p (Cox) 

Fumo    

    Nunca ref   

    Sim 0,72 0,49-1,05 0,087 

Álcool    

    Não ref  
0,069 

    Sim 0,27 0,07-1,11 

Atividad física    

    Sim ref  
0,818 

    Não 0,96 0,65-1,40 

Fonte: própria. 

 

 No que diz respeito às doenças crônicas, a doença de Parkinson foi a única que 

obteve valor de p estatisticamente significativo segundo a análise univariada de Cox 

(ver Tabela 31). 

 

Tabela 31 -Análise univariada das covariáveis que dizem respeito às doenças crônicas em 

idosos institucionalizados (n=280) da cidade do Natal/RN (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 
 HR IC 95% p (Cox) 

Doenças crônicas    

    Não ref  
0,165 

    Sim 1,50 0,85-2,65 

Hipertensão arterial    

    Não ref  
0,916 

    Sim 1,02 0,73-1,42 

Diabetes    

    Não ref  
0,948 

    Sim 1,01 0,69-1,48 

Câncer    

    Não ref  
0,783 

    Sim 0,89 0,39-2,02 

Doença pulmonar    

    Não ref  
0,153 

    Sim 0,36 0,09-1,46 
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Acidente vasculocerebral    

    Não ref  
0,944 

    Sim 1,02 0,59-1,77 

Demência    

    Não ref  
0,210 

    Sim 1,27 0,87-1,85 

Doença de Parkinson    

    Não ref  
0,023* 

    Sim 2,30 1,12-4,71 

Osteoporose    

    Não ref  
0,060 

    Sim 0,54 0,28-1,03 

Insuficiência renal    

    Não ref  
0,075 

    Sim 2,00 0,93-4,30 

Doença cardiovascular    

    Não ref  
0,891 

    Sim 0,95 0,48-1,87 

Doença reumática    

    Não ref  
0,734 

    Sim 0,88 0,43-1,80 

Doença mental    

    Não ref  
0,610 

    Sim 1,11 0,75-1,63 

Depressão    

    Não ref  
0,873 

    Sim 1,06 0,49-2,27 

Dislipidemia    

Não ref  
0,943 

    Sim 0,98 0,64-1,51 

Fonte: própria. 
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Quanto às outras covariáveis relacionadas ao estado de saúde na linha base do 

estudo, a incapacidade funcional inicial, o estado cognitivo e de mobilidade, além da 

incontinência urinária e fecal foram as que se mostraram significativas na análise 

univariada de Cox (ver Tabela 32). 

 

Tabela 32 -Análise univariada das covariáveis que dizem respeito à incapacidade funcional, 

estado cognitivo, estado de mobilidade, quedas, incontinência urinária e fecal na linha base do 

estudo em idosos institucionalizados (n=280) do Natal (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 
 HR IC 95% p (Cox) 

Incapacidade funcional inicial    

    Não ref  
0,003* 

    Sim 1,79 1,22-2,61 

Estado cognitivo    

    Intacto/incapacidade cognitiva leve/moderada ref  
<0,001* 

    Incapacidade cognitiva grave 1,91 1,35-2,70 

Estado de mobilidade    

    Caminha sem ajuda ref  
0,047* 

    Caminha com ajuda/cadeirante/acamado 1,40 1,00-1,96 

Incontinência urinária    

    Não ref  
0,004* 

    Sim 1,64 1,17-2,30 

Incontinência fecal    

    Não ref  
0,015* 

    Sim 1,53 1,09-2,16 

Quedas nos 30 dias prévios     

    Não ref  
0,109 

Sim 0,48 0,20-1,18 

Fonte: própria. 

  

Segundo consta na Tabela 33, a ocorrência de hospitalizações e fraturas, assim 

como o declínio da continência durante o período foram as variáveis dependentes do 

tempo que obtiveram significância estatística. 
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Tabela 33 -Análise univariada das covariáveis dependentes do tempo em idosos 

institucionalizados (n=280) da cidade do Natal/RN (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 
 HR IC 95% p (Cox) 

Incidência de hospitalizações    

    Não ref  
<0,001* 

    Sim 2,18 1,55-3,06 

Incidência de quedas    

    Não ref  
0,166 

    Sim 1,27 0,91-1,77 

Incidência de fraturas    

    Não ref  
0,007* 

    Sim 2,08 1,21-3,56 

Incidência de depressão    

    Não ref  
0,160 

    Sim 1,42 0,87-2,34 

Aumento no número de 

medicamentos 

   

Não ref  
0,404 

    Sim 1,15 0,83-1,61 

Declínio da capacidade 

cognitiva 

   

    Não ref  
0,561 

    Sim 0,88 0,58-1,34 

Declínio da continência     

Não ref  
<0,001* 

    Sim 1,99 1,42-2,79 

Fonte: própria. 

 

A Tabela 34 mostra o modelo final para o declínio funcional para as ABVD em 

idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN. O teste de proporcionalidade dos 

riscos demonstrou proporcionalidade global do modelo final (p=0,785). 

A análise multivariada identificou que ter incapacidade cognitiva grave, assim 

como sofrer declínio da continência urinária e/ou fecal e ser hospitalizado durante o 

períodoforam fatores de risco para a ocorrência de declínio funcional, 

independentemente da incidência de depressão, idade, escolaridade, ser portador de 

doenças crônicas e baixo peso. Os idosos que eram portadores de incapacidade 

cognitiva grave na linha base do estudo tiveram 96% mais risco de declínio da 

funcionalidade para as ABVD, e os que sofreram piora da continência (urinária e/ou 

fecal) e foram hospitalizados durante o período 85% e 62%, respectivamente.  
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Tabela 34–Modelo final para o declínio funcional em idosos institucionalizados (n=280) da 

cidade do Natal/RN, segundo modelo de proporcionalidade de riscos de Cox (Estudo 2). 

Natal/RN, 2016. 
 HR HR ajustada IC 95% p 

Estado cognitivo     

    Intacto/incapacidade moderada ref   
0,001* 

    Incapacidade cognitiva grave 1,91 1,96 1,30-2,94 

Declínio da continência      

Não ref   
0,002* 

    Sim 1,99 1,85 1,24-2,75 

Incidência de hospitalização     

    Não ref   
0,020* 

    Sim 2,18 1,62 1,08-2,43 

Incidência de depressão      

    Não ref   
0,069 

    Sim 1,42 1,69 0,96-2,97 

Idade     

60-75 ref   
0,316 

≥76 1,59 1,25 0,81-1,93 

Escolaridade     

    Ensino médio e superior ref   
0,452 

    Analfabeto-ensino fundamental II 0,69 0,86 0,57-1,28 

Doenças crônicas     

Não ref   
0,462 

    Sim 1,50 1,26 0,68-2,32 

Baixo peso (IMC)     

    Não ref   
0,808 

    Sim 1,22 1,05 0,71-1,56 

Fonte: própria. 
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O teste de proporcionalidade dos riscos detalhada (Schoenfeld) demonstrou 

proporcionalidade global do modelo final (Tabela 35), já que os valores de p foram 

maiores que 0,05 e os valores do coeficiente rho(p) próximos de zero. 

 

Tabela 35 - Testes de proporcionalidade de riscos detalhada no modelo de Cox ajustado para os 

dados da amostra de idosos institucionalizados (n=280) da cidade do Natal (Estudo 2). 

Natal/RN, 2016. 
Variável rho (p) Χ

2
 p 

Estado cognitivo -0,030 0,10 0,754 

Declínio da continência 0,130 1,84 0,175 

Incidência de hospitalizações -0,026 0,07 0,787 

Incidência de depressão -0,030 0,10 0,754 

Idade -0,030 0,10 0,753 

Escolaridade 0,072 0,62 0,431 

Doenças crônicas -0,038 0,16 0,691 

Baixo peso -0,116 1,48 0,224 

Fonte: própria. 

 

A Figura 10 mostra que os dados se apresentaram distribuídos em torno de zero 

de maneira aleatória, com variação entre -2,2 e 2, assim como ausência de dados 

atípicos (outliers). Portanto, a análise dos resíduos indica um ajuste satisfatório do 

modelo final. 

 

Figura 10- Resíduosdeviance do modelo de Cox final ajustado para os dados da amostra de 

idosos institucionalizados (n=280) da cidade do Natal (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 

Fonte: própria. 
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Na Figura 11 se pode observar que os resíduos de Cox-Snell demonstraram que 

o modelo final apresentou ajuste razoável aos dados, já que a distribuição dos mesmos 

se aproximou à curva padrão. 

 

Figura 11 - Análise dos resíduos Cox-Snell do modelo de Cox final ajustado para os dados de 

idosos institucionalizados (n=280) da cidade do Natal (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 

Fonte: própria. 

 

Na Figura 12, podem ser observados os gráficos dos resíduos dfbetas para o 

modelo final. Demonstra-se ausência de influência desproporcional no modelo.  
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Figura 12- Escores dfbetas associados às covariáveis no modelo de Cox ajustado para a amostra 

de idosos institucionalizados (n=280) da cidade do Natal (Estudo 2). Natal/RN, 2016. 

 

 

 

 

Fonte: própria. 
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6.2 DISCUSSÃO DO ESTUDO 2 

 

Os resultados do presente estudo indicam que apenas aproximadamente 34% dos 

indivíduos mantiveram imutável o estado funcional nas 5 ondas realizadas durante 2 

anos, o qual demonstra que a funcionalidade muda na maioria dos idosos 

institucionalizados. Este achado é concordante com os resultados de estudos 

longitudinais prévios, que também identificarom manutenção, declínio e recuperação da 

capacidade funcional, destancando o carácter dinâmico do processo de incapacidade nos 

indivíduos idosos(RAICHE et al., 2012). A frequência de manutenção funcional 

verificada neste trabalho é semelhante à encontrada por McConell et al. (2002) em 

idosos institucionalizados dos Estados Unidos, porém nesse trabalho foram excluídos 

residentes de curta estância e com incapacidade cognitiva grave (MCCONNELL et al., 

2002). Já Carpenter et al. (2006) reportaram uma taxa menor, de 20%, porém estes 

autores levaram em consideração um período menor de tempo, de apenas 6 meses, e 

uma amostra de idosos com incapacidade cognitiva moderada e grave(CARPENTER et 

al., 2006). 

Quanto à incidência de declínio funcional verificada no presente trabalho, de 

50%, pode ser considerada das mais elevadas que se encontram na literatura sobre 

evolução da capacidade funcional em idosos institucionalizados(BURGE; VON 

GUNTEN; BERCHTOLD, 2013; CARPENTER et al., 2006; CHEN et al., 2013; 

MCCONNELL et al., 2002).No entanto, esta proporção é semelhante à identificada em 

ILPI dos Estados Unidos por McConell et al. (2002) e Carpenter et al. (2006), de 

aproximadamente 50% e 56%, respectivamente(CARPENTER et al., 2006; 

MCCONNELL et al., 2002). Já outros trabalhos realizados na Suíça e Taiwan 

encontraram taxas menores, de 35% e 11%, respectivamente, porém as amostras desses 

estudos apresentavam menor prevalência de síndromes geriátricas como incontinência 

urinária e incapacidade cognitiva, e ainda aplicaram critérios de exclusão como os 

problemas comunicativos, as mortes ou traslados, entre outros(BURGE; VON 

GUNTEN; BERCHTOLD, 2013; CHEN et al., 2013). 

Apesar de que a maioria dos idosos institucionalizados sofreu declínio funcional, 

13% dos indivíduos melhorar a funcionalidade em uma ou mais avaliações. Este achado 

corrobora os resultados de outros estudos prospectivos e demonstra o potencial de 

melhora da performance nas ABVD em residentes de ILPI, inclusive entre aqueles que 

apresentam inicialmente incapacidade funcional e cognitiva graves (BURGE; VON 
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GUNTEN; BERCHTOLD, 2013; CARPENTER et al., 2006; NIKOLOVA et al., 

2011).A incidência de melhora funcional deste trabalho pode ser considerada baixa se 

comparado com as encontrados em outros estudos realizados com idosos 

institucionalizados, que variam entre 13% e 25%, porém a comparação é complicada, 

devido especialmente aos diferentes períodos de acompanhamento e critérios de 

elegibilidade das amostras(BURGE; VON GUNTEN; BERCHTOLD, 2013; 

CARPENTER et al., 2006; MCCONNELL et al., 2002). 

A pesar disso, existem trabalhos que mostram que a capacidade de recuperação é 

menor em idosos institucionalizados, frágeis e maiores de 75 anos(CARPENTER et al., 

2006; NIKOLOVA et al., 2011). Além disso, os indivíduos que tem se recuperado 

recentemente de um episódio de incapacidade apresentam risco elevado de declínio 

funcional recurrente(NIKOLOVA et al., 2011). Portanto, a melhora funcional 

frequentemente é transitória e resulta fundamental a aplicação de intervenções de 

prevenção e reabilitação, baseadas na promoção da habilidade funcional para as 

ABVD(BURGE; VON GUNTEN; BERCHTOLD, 2013). 

Outro achado do presente estudo é que a probabilidade de não sofrer declínio 

funcional em idosos institucionalizados cai até apenas 44% aos 24 meses. Ainda foi 

observado que o processo de declínio da capacidade funcional é progressivo e apresenta 

uma forma exponencial, com declínio mais acelerado inicialmente que se suaviza 

posteriormente. Não constam na literatura científica trabalhos que tenham aplicado o 

método atuarial na análise da evolução funcional em idosos institucionalizados e, 

portanto, contrastar os resultados com outros estudos não é possível. 

Quanto à capacidade funcional específica para cada ABVD, os resultados deste 

trabalho mostram que comer foi a tarefa inicialmente menos afetada, porém a que 

apresentou o maior declínio durante o período, seguido por deambulação, vestir-se e 

transferências posturais. As atividades com menor declínio foram ir ao banheiro, 

higiene pessoal e banho. De maneira semelhante a como foi indicado em anteriores 

estudos, este padrão de evolução funcional corrobora a hierarquização na ordem das 

atividades de perda precoce, média e tardia, originalmente descrita por Katzet al. (1963) 

(CARPENTER et al., 2006; COHEN-MANSFIELD; WERNER; REISBERG, 1995; 

KATZ et al., 1963). Com vistas a refletir fielmente a situação de capacidade funcional 

em cada avaliação, cabe destacar que no presente trabalho não foram excluídas as 

perdas de acompanhamento por morte ou traslado. 
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A capacidade de se alimentar foi a atividade que sofreu maior grau de declínio, 

como também foi encontrado em outros estudos realizados não apenas em idosos que 

moram na comunidade mas também em idosos institucionalizados (CARPENTER et al., 

2006; TSAI, 2013; WANG et al., 2009). Este achado pode ser explicado pelo fato de 

que o número de residentes totalmente independentes para comer na linha base era mais 

elevado que para as outras tarefas e, portanto, também maior a probabilidade de piorar o 

desempenho desta ABVD(TSAI, 2013). Além disso, comer é frequentemente a última 

atividade que é perdida nos indíviduos idosos, especialmente naqueles mais frágeis e 

com incapacidade cognitiva grave(CARPENTER et al., 2006; TSAI, 2013). 

Na admissão do idoso em uma ILPI, ocorrem uma série de mudanças de hábitos 

alimentares impostos pela própria instituição, como mudança de dieta, imposição de 

novos horários de refeições ou negligência na higiene oral e uso de próteses dentárias, 

entre outras(FURKIM, et al. 2010). Esses fatores podem afetar negativamente a 

capacidade de se alimentar do idoso e ocasionar perda da vontade do prazer de comer, 

recusa alimentar, disfagia, desnutrição, engasgos, broncoaspirações, pneumonia ou 

morte(BOMFIM; CHIARI; ROQUE, et al. 2013; FURKIM, et al. 2010). Para prevenir 

esses problemas é importante levar em consideração as preferências do indivíduo no que 

diz respeito à alimentação, assim como o atendimento fonoaudiológico, se necessário, 

para preservar a autonomia e independência do idoso, com vistas a manter ou melhor a 

qualidade de vida e o prazer em se alimentar(DIAS; CARDOSO, 2009).  

Como consta na literatura científica, as atividades consideradas de perda 

precoce, como a higiene pessoal e tomar banhose encontraram entre as que sofreram 

menor declínio funcional durante o período(WANG et al., 2009). No entanto, cabe 

destacar que, a diferença de outros estudos, no presente trabalho algumas tarefas de 

autocuidado não apresentaram maior declínio que as de perda média, relacionadas à 

mobilidade, como ir ao banheiro(COHEN-MANSFIELD; WERNER; REISBERG, 

1995).De fato, esta foi a atividade com menor afetação durante o período, como também 

foi identificado no trabalho de Carpenteret al. (2006) em um subgrupo de residentes 

com incapacidade cognitiva grave(CARPENTER et al., 2006). Este achado do presente 

trabalho pode ser explicado porque esta tarefa já se encontrava bastante afetada na linha 

base e ainda a prevalência inicial de incontinência urinária era elevada, de mais de 50%, 

superior a outros estudos prospectivos em idosos institucionalizados(BURGE; VON 

GUNTEN; BERCHTOLD, 2013; CHEN et al., 2013; WANG et al., 2009).Wang et al. 

(2009) também identificaram que uso do banheiro foi a tarefa com menor declínio e 
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observaram ainda que os residentes com problemas no controle de esfiteres na linha 

base do estudo apresentaram menor capacidade de ir ao banheiro no follow-up(WANG 

et al., 2009). 

O modelo de Cox model verificou que a incapacidade cognitiva grave foi o fator 

preditor de declínio funcional mais significativo neste trabalho. Cabe destacar que 

aproximadamente 50% desta amostra era portadora de incapacidade cognitiva grave no 

início do estudo e este subgrupo de residentes tende a mostrar maior declínio na 

capacidade de comer, uma ABVD de perda tardia, que foi a mais afetada 

(CARPENTER et al., 2006). O déficit cognitivo representa um fator importante para o 

declínio da saúde, inclusive sem associação com a fragilidade física(BANASZAK-

HOLL et al., 2011). A performance cognitiva é fundamental para a execução das 

atividades da vida diária, e uma revisão sistemática da literatura em idosos que moram 

na comunidade identificou que a incapacide cognitiva é um dos fatores de risco de 

declínio da funcionalidade mais relevantes(STUCK  et al., et al., 1999). 

Em indivíduos institucionalizados, a associação entre a cognição e o declínio 

funcional também tem sido reportada por diversos autores(BANASZAK-HOLL et al., 

2011; BURGE; VON GUNTEN; BERCHTOLD, 2013; CARPENTER et al., 2006; 

MCCONNELL et al., 2002). Um estudo longitudinal encontrou que a performance 

cognitiva na linha base levou ao aumento progressivo da incapacidade funcional e teve 

efeitos mais significativos que a carga de comorbidades(BANASZAK-HOLL et al., 

2011). De maneira semelhante, outro estudo também realizado nos Estados Unidos 

verificou que a incapacidade cognitiva foi o fator predictor de dependência nas ABVD 

mais importante, e ainda o grau de afetação cognitiva influenciou a gravidade do 

declínio funcional futuro(MCCONNELL et al., 2002). Além disso, em um estudo de 

sobrevida desenvolvido por Burge, Von Gunten e Berchtold(2013) em uma amostra de 

residentes de ILPI da Suíça foi encontrada a mesma associação e ainda que aqueles 

idosos com a cognição comprometida apresentaram menor probabilidade de 

experimentar melhora na capacidade funcional para as ABVD(BURGE; VON 

GUNTEN; BERCHTOLD, 2013).  

O declínio da continência urinária e/ou fecal durante o período foi outro fator de 

risco de declínio funcional significativo neste trabalho. A incontinência urinária é uma 

síndrome multifatorial presente no processo de incapacidade próprio da senilidade que 

pode levar à diminuição da capacidade física e afetar a performancenas ABVD (COLL-

PLANAS; DENKINGER; NIKOLAUS, 2008; JEREZ-ROIG et al., 2014). Neste 
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sentido, um estudo transversal realizado com a maior parte de indivíduos que fizeram 

parte da amostra do presente trabalho identificou alta prevalência de incontinência 

urinária de tipo funcional (devido a limitação física e/ou cognitiva), e ainda uma forte 

associação entre esta condição e a imobilidade, inatividade física e incapacidade 

cognitiva(JEREZ-ROIG et al., 2014). Como mínimo outros três estudos longitudinais 

tem encontrado que a incontinência urinária e/ou fecal representam fatores de risco de 

declínio funcional em idosos institucionalizados (BURGE; VON GUNTEN; 

BERCHTOLD, 2013; CHEN et al., 2013; WANG et al., 2009). Além disso, Burge, Von 

Gunten e Berchtold(2013) também observou que o controle de esfincters control foi um 

fator preditor de melhora da capacidade funcional(BURGE; VON GUNTEN; 

BERCHTOLD, 2013). 

O terceiro fator prognóstico de declínio funcional que foi identificado pelo 

modelo final de Cox foi a incidência de hospitalizações durante o período de 2 anos. É 

conhecido que muitos residentes de ILPI experimentam doenças de tipo agudo que 

precisam de estâncias hospilares breves que, por sua vez, ocasionam debilitamento 

físico, perda de independência e impacto negativo na qualidade de vida(COURTNEY et 

al., 2012; MCCONNELL et al., 2002). Com vistas a prevenir essas consequências 

negativas para a saúde, é fundamental intensificar as intervenções de tipo reabilitador 

durante o período de hospitalização, já que a introdução de programas de cuidados de 

transição entre instituições de saúde têm mostrado ser eficaces na melhora do estado 

funcional em indivíduos idosos(BURGE; VON GUNTEN; BERCHTOLD, 2013; 

COURTNEY et al., 2012). 

Por outra parte, variáveis sociodemográficas como idade e o sexo feminino, 

apesar de apresentar menores taxas de manutenção funcional, finalmente não estiveram 

associadas a um maior risco de declínio da capacidade funcional. As diferenças nas 

curvas de sobrevida com respeito ao fumo e o álcool podem ser explicadas pelo menor 

grau de imobilidade dos indivíduos que faziam uso desses hábitos tóxicos. Por outro 

lado, o maior declínio funcional em idosos com plano de saúde, maior nível de 

escolaridade e menor tempo de institucionalização obedece ao perfil próprio do 

residente de ILPI privada, que geralmente é institucionalizado com um processo de 

incapacidadeavançado(JEREZ-ROIG et al., 2014). 

Este trabalho apresenta limitaçõesque devem ser reconhecidas. Primeiramente, é 

fundamental comentar uma limitação característica dos estudos longitudinais 

prospectivos como é a perda de sujeitos durante o período de acompanhamento. Cabe 
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lembrar que essa proporção foi de aproximadamente 26% da amostra durante os 24 

meses de follow-up, dos quais aproximadamente 19% foram óbitos e quase 7% traslados 

ao domicílio ou bem a outras instituições não pesquisadas.Por esta razão, os dados de 

evolução da funcionalidade específica para cada ABVD devem ser interpretados com 

cautela, considerando que na análise foram retiradas as perdas de acompanhamento. 

Para compensar esse problema inicialmente previsto em uma amostra 

caracterizada pela avançada idade e fragilidade dos indivíduos, foram incorporados 

novos residentes na segunda onda de coletas. Além disso, todos os idosos trasladados 

entre ILPI incluídas no presente trabalho continuaram sendo analisados nas novas 

instituições de destino, e aqueles que foram morar no seu lar e que voltaram a ser 

admitidos na instituição também foram novamente analisados. É importante destacar 

que, apesar das perdas, a análise estatística não foi altamente comprometida, como pode 

comprovar-se na secção de Resultados do Estudo 2. 

Ainda, cabe destacar que não houve perda de dados referidos à evolução da 

capacidade funcional nos idosos inicialmente cadastrados em cada instituição nas 

sucessivas ondas, já que embora o idoso estivesse ausente na ILPI no momento da 

coleta, as informações foram fornecidas pelo cuidador principal. Para os casos de 

residentes que estavam hospitalizados, os dados foram fornecidos conforme ao estado 

prévio ao traslado ao hospital. Já para as variáveis independentes, a maioria tiveram 

dados completos e para as variáveis comdados perdidos estes fram de proporção 

reduzida, sempre menor que 15%.  

Por outro lado, deve-se reconhecer certa dificuldade na avaliação da capacidade 

funcional. Ocasionalmente, o cuidador principal que foi entrevistado no começo do 

estudo não estava presente nas ondas sucessivas, por diversas causas (período de férias, 

doença, deixou de trabalhar na instituição, etc). Além disso, em alguns casos foram 

percebidas diferenças entre os cuidadores para classificar o residente no que diz respeito 

ao grau de dependência para cada ABVD. 

Dentre as medidas (já comentadas na secção 4.2.8) para combater esses 

problemas, destacam: a) aplicação do instrumento de aferição da funcionalidade apenas 

pelo pesquisador principal; b) reavaliação da capacidade funcional sempre observando e 

comparando as avaliações anteriores; c) o mesmo cuidador foi entrevistado em todas as 

ondas, quando possível, ou então um cuidador recomendado e presente na instituição no 

período mínimo de 6 meses; d) solicitação de uma segunda opinião quando detectadas 

incongruências na evolução da capacidade funcional. 
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Também devem ser consideradas as limitações comentadas anteriormente para o 

Estudo 1 (transversal) e referidas ao Teste de Pfeiffer e ao possível problema de 

subregistro de doenças. Para compensar este problema, foram entrevistados ainda os 

profissionais de saúde para coletar a máxima quantidade possível de informações, e o 

registro das doenças foi aprimorado nas sucessivas ondas de avaliação.Cabe lembrar 

que o Teste de Pfeiffer para a avaliação do estado cognitivo ainda não se encontra 

validado no Brasil, porém foi selecionado devido a que os instrumentos validados, de 

maior exigência cognitiva, possivelmente teriam provocado um efeito chão na 

classificação dos residentes, caracterizados pela elevada frequência de fragilidade e 

incapacidade cognitivagrave.  

Este trabalho destaca pela representatividade da amostra de idosos 

institucionalizados do Natal/RN, conseguida graças à participação da maior parte de 

ILPI da cidade, bem como à elevada quantidade de variáveis consideradas, algumas das 

quais foram fornecidas por outros pesquisadores do projeto multidisciplinar 

‘Envelhecimento humano e saúde: a realidade dos idosos institucionalizados da cidade 

do Natal/RN’. Com vistas a facilitar a comparação internacional, a variável de interesse 

foi avaliada mediante um instrumento baseado em estudos prévios sobre a evolução 

funcional em idosos institucionalizados. Ainda, cabe ressaltar que a maioria das 

variáveis independentes apresentaram dados completos e que no caso de variáveis com 

dados incompletos a proporção de missing foi menor que15%. 

Por último, é importante destacar que o desenho prospectivodeste trabalho 

possibilita estabelecer relações causais entre as covariáveis e o desfecho de interesse, 

fato que facilita as implicações práticas deste trabalho. Segundo consta na literatura 

científica, este é o primeiro estudo longitudinal realizado na América Latina sobre a 

funcionalidade em idosos institucionalizados. 

Em conclusão, a incidência de declínio funcional durante 2 anos em idosos 

institucionalizados foi de 50%, enquanto aproximadamente apenas 34% mantiveram a 

capacidade funcional intacta durante o período. Além disso, aproximadamente 14% 

melhoraram a capacidade funcional para as ABVD em uma ou mais avaliações. Comer 

foi a atividade que apresentou o maior declínio durante o período, seguido por 

deambulação, vestir-se e transferências posturais. As tarefas que sofreram menor 

declínio foram ir ao banheiro, higiene pessoal e banho.  

Pode-se concluir ainda que a probabilidade de sofrer declínio funcional aos 2 

anos foi de aproximadamente 56% nesta amostra de idosos institucionalizados. A curva 
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de sobrevida para a manutenção da capacidade funcional apresenta uma forma 

exponencial, indicando que existe um maior declínio inicial que se suaviza 

posteriormente. Os fatores prognósticos de declínio funcional foram a incapacidade 

cognitiva grave inicial, assim como o declínio da continência e a incidência de 

hospitalizações. Essas condições são suscetíveis de ser prevenidas e tratadas e, portanto, 

este trabalho ressalta a importância de intervir nesses aspectos com vistas a postergar o 

processo de incapacidade. Os achados deste trabalho proporcionam informação útel 

para o planejamento de programas de reabilitação para melhorar a performance das 

ABVD nos indivíduos idosos. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Questionários do Estudo 1 e linha base do Estudo 2 

        

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

FORMULÁRIO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

Data:____/____/____   Questionário:______ 

Entrevistador:__________________________________________________________ 

 

Nome da instituição  

Tipo de instituição 1. Pública (sem fins lucrativos)  

2. Privada (com fins lucrativos) 

Relação 

idosos/cuidador 

 

Identificação do idoso  

Data de nascimento ____/____/____ Idade  

Sexo 1. Homem 

2. Mulher 

Filhos. Se sim, 

quantos? 

0. Não 

1. Sim, ________ 

9. NS/NR 

Cor/Raça 1.Branco 

0. Negro 

1. Pardo 

2. Amarelo 

3. Indígena 

4. Outra 

9.  NS/NR 

Escolaridade 1. Analfabeto  

2. Ensino 

fundamental  

3. Ensino 

fundamental II  

4. Ensino médio  

5. Ensino superior 

9.  NS/NR 

Estado civil 1. Solteiro 

2. Casado 

3. Divorciado 

4. Viúvo 

9.    NS/NR 
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Tempo de residência 

(MESES) 

 Motivo da 

institucionalização 

1. Sem cuidador  

2. Morava sozinho  

3. Sem moradia  

4. Doença  

5. Opção própria  

6. Sem trabalho  

7. Outros motivos  

9.    NS/NR 

Aposentado 0. Não 

1. Sim 

9. NS/NR 

Quem toma conta do 

dinheiro 

1. O próprio idoso 

2. Familiares 

3. ILPI 

4.Outro:___________ 

5. Não se aplica (sem renda) 

6. ILPI e o próprio idoso 

9.    NS/NR 

Ocupação em tempo 

livre 

1.Trabalhos artesanais 

0. Trabalhos domésticos 

1. Trabalhos espirituais 

2. Passeios 

3. Jogos 

4. Não tem ocupação 

5. Outra: _______________________ 

9.  NS/NR 

Plano de saúde 0. Não 

1. Sim 

9. NS/NR 

 

 

DADOS DO PRONTUÁRIO 

 

Data:____/____/____   Questionário:______ 

Pesquisador:___________________________ILPI:__________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome do idoso:________________________________________________________ 

 

 
Comorbidades  

(Assinale a/as 

comorbidade/s do 

0. Nenhuma 

1. Hipertensão  

2. Diabetes  
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residente) 3. Câncer  

4. Doença pulmonar (DPOC, etc) 

5. AVC 

6. Alzheimer/demência 

7. Parkinson  

8. Osteoporose 

9. Insuficiência Renal  

10. Doença cardiovascular  

11. Doença reumática 

12. Doença mental (esquizofrenia etc). 

13. Depressão 

14. Dislipidemia/hipercolesterolemia 

15. Outras. Especificar: 

 

 

Álcool 0. Sim 

1. Não 

9. NS/NR 

Tabaco 0. Sim 

1. Não 

9. NS/NR 

Ex-fumante 0. 0. Sim 

1. 1. Não 

2. 6. Não se 

aplica 

(fumador 

atual) 

3. 9. NS/NR 

Medicamentos de uso 

diário 

1. Não 

0. Sim. Especifique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número total diário de 

medicamentos 
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Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

FORMULÁRIO DIRIGIDO AO CUIDADOR DIRETO  

Data:____/____/____   Questionário:______ 

Entrevistador:___________________________ILPI:__________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome do idoso:____________________________________________ 

 

Nome do cuidador:____________________________________________ 

MOBILIDADE 

Responda qual é o estado de mobilidade do idoso. 

1. Se encontra acamado. 

2. Se desloca em cadeira de rodas. 

3. Caminha com ajuda (de outra pessoa, muletas, andador, entre outras). 

4. Caminha sem ajuda.  

9. Não sabe/não responde 

CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Prática atual de atividades físicas 0. Não                       1. Sim                              9. NS/NR 

Quedas nos últimos 30 dias 0. Sim                       1. Não                              9. NS/NR 

Número de quedas nos últimos 30 dias  

 

MDS 3.0: SEÇÃO H (BEXIGA E INTESTINO) 

H3. CONTINÊNCIA URINÁRIA nos últimos 5 dias 

0. Sempre continente  

1. Ocasionalmente incontinente (menos de 5 episódios de incontinência) 

2. Frequentemente incontinente (5 ou mais episódios de incontinência, porém no mínimo um episódio como 

continente) 

3. Sempre incontinente (não existem episódios de evacuação sem incontinência) 

9. Não classificável: residente com sonda (vesical interna ou externa), ostomia urinária ou sem excreção 

urinária durante 5 dias.  

H4. CONTINÊNCIA FECAL nos últimos 5 dias 

0. Sempre continente  

1. Ocasionalmente incontinente (1 episódio de incontinência fecal) 

2. Frequentemente incontinente (2 ou mais episódios de incontinência fecal, porém no mínimo 1 episódio 

como continente) 

3. Sempre incontinente (sem episódios de continência fecal) 

9. Não classificável: o residente tem ostomia ou não teve evacuações intestinais durante 5 dias  
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ÍNDICE DE BARTHEL 

Marque a resposta segundo o estado do paciente nos últimos 7 dias. 

Se o idoso deambula não responda à área “Cadeira de rodas”. Se usar cadeira de rodas não responda à 

área “Deambulação”. 

 Incapaz Tenta mas 

inseguro 

Precisa  de 

alguma ajuda 

Precisa 

mínima 

ajuda 

Totalmente 

independente 

Higiene pessoal 0 1 3 4 5 

Banho 0 1 3 4 5 

Comer 0 2 5 8 10 

Uso do toalete 0 2 5 8 10 

Subir escadas 0 2 5 8 10 

Vestuário 0 2 5 8 10 

Deambulação 0 3 8 12 15 

Cadeira de 

rodas 

0 1 3 4 5 

Transferência 

cadeira/cama 

0 3 8 12 15 

Eliminição 

vesical 

0 

Incontinência 

urinária  

2 5 

Frequentemente 

incontinente (1 

vez/dia) 

8 10 

Continente 

Eliminação 

intestinal 

0 

Incontinência 

fecal 

2 5 

Frequentemente 

incontinente (1 

vez/sem) 

8 10 

Continente 

Pontuação total  Pontuação excluíndo os itens ‘Eliminação 

vesical’ e ‘Eliminação intestinal’ 
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ÍNDICE DE KATZ 

 

1 Tomar banho (leito, banheira 

ou chuveiro) 

I=Não recebe ajuda (entra e sai do banheiro sozinho, se este for o 

modo habitual de tomar banho 

A=Recebe ajuda para lavar apenas uma parte do corpo (como, por 

exemplo, as costas ou uma perna) 

D=Recebe ajuda para lavar mais de uma parte do corpo, ou não toma 

banho sozinho 

2 Vestir-se (pega roupas, 

inclusive, peças íntimas, nos 

armários e gavetas, e manuseia 

fechos, inclusive os de órteses e 

próteses, quando forem 

utilizadas) 

I=Pega as roupas e veste-se completamente, sem ajuda 

A=Pegas as roupas e veste-se sem ajuda, exceto para amarrar os 

sapatos 

D=Recebe ajuda para pegar as roupas ou vestir-se, ou permanece 

parcial ou completamente sem roupa 

3 Uso do vaso sanitário (ida ao 

banheiro ou local equivalente 

para evacuar e urinar, higiene 

íntima e arrumação das 

roupas) 

 

I=Vai ao banheiro ou local equivalente, limpa-se e ajeita as roupas sem 

ajuda (pode usar objetos para apoio como bengala, andador ou cadeira) 

A=Recebe ajuda para ir ao banheiro ou local equivalente, ou para 

limpar-se, ou para ajeitar as roupas após evacuação ou micção, ou para 

usar a comadre ou urinol à noite) 

D=Não vai ao banheiro ou equivalente para eliminações fisiológicas 

4 Transferência I=Deita-se e sai da cama, senta-se e levanta-se da cadeira sem ajuda 

(pode estar usando objeto para apoio, como bengala ou andador) 

A=Deita-se e sai da cama e/ou senta-se e levanta-se da cadeira com 

ajuda 

D=Não sai da cama 

5 Continência I=Controla inteiramente a micção e a evacuação 

A=Tem “acidentes” ocasionais 

D=Necessita de ajuda para manter o controle da micção e evacuação; 

usa cateter ou é incontinente 

6 Alimentação 

 

I=Alimenta-se sem ajuda 

A=Alimenta-se sozinho, mas recebe ajuda para cortar carne ou passar 

manteiga no pão 

D=Recebe ajuda para alimentar-se, ou é alimentado parcialmente ou 

completamente pelo uso de cateteres ou fluidos intravenosos 

1.Independiente para todas as atividades. 
2.Independiente para todas exceto uma. 
3.Independente para todas exceto banho e outra. 
4.Independente para todas exceto banho, vestir-se e outra. 
5.Independente para todas exceto banho, vestir-se, ir ao banheiro e outra. 
6.Independente para todas exceto banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência e outra. 
7.Dependente para as seis. 
8.Outra: dependente para duas ou mais atividades, não classificáveis nas anteriores. 
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Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

AVALIAÇÃO COGNITIVA 

 

Data:____/____/____   Questionário:______ 

Entrevistador:___________________________ILPI:__________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome:____________________________________________ 

 

 

TEST DE PFEIFFER (ESTADO COGNITIVO) 

 

 

PERGUNTAS ACERTOS ERROS 

Que dia é hoje? (dia/mês/ano)   

Qual é o dia da semana?   

Onde nós encontramos?   

Qual é o seu telefone o seu endereço?   

Quantos anos você tem?   

Qual é a data do seu nascimento?   

Quem é o presidente/a do Brasil?   

Quem foi o anterior presidente/a do Brasil?   

Quais são os dois sobrenomes da sua mãe?   

Quanto é 20 menos 3? E menos 3? E menos 3? ...   

TOTAL 
  

 

1. Intacto (0-2 erros) 

2. Declínio cognitivo leve (3-4 erros) 

3. Declínio cognitivo moderado (5-7 erros) 

4. Declínio cognitivo severo (8-10 erros) 

NOTA: Se analfabeto se admite um erro a mais e se o nível de escolaridade é alto (nível superior) se 

admite um erro a menos. 
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ANEXO B – Parecer Nº 308/2012 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

        

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Este é um convite para o (a) senhor (a) participar da pesquisa 

“Envelhecimento Humano e Saúde – A realidade dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN” que é coordenada pelo Profº 

Drº Kenio Costa Lima. 

Essa pesquisa visa avaliar as condições de saúde/doença dos 

idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN, especificamente em 

relação à fragilidade, incontinência urinária, equilíbrio e capacidade 

funcional.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a possibilidade de 

diagnosticar, mediante o uso de instrumentos simples e de fácil 

aplicação, as condições de saúde/doença da totalidade dos idosos 

institucionalizados e criar, propor e adotar intervenções no âmbito da 

saúde e assistência social, a fim de minimizar agravos à saúde, suas 

consequências e, desta forma, reduzir os gastos com saúde, internações, 
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melhorar a qualidade de vida e proporcionar redução no quadro de 

morbidade e mortalidade dessa população. 

Caso o (a) senhor (a) decida participar, deverá responder algumas 

perguntas sobre seu nível de atividade física, perdas de urina, fadiga e 

capacidade de realização de atividades básicas do dia-a-dia. Caso 

alguma pergunta lhe cause constrangimento de qualquer natureza, o 

(a) senhor (a) tem o direito de se recusar a respondê-la. Após, serão 

realizadas medidas de mobilidade, força manual, velocidade da 

caminhada e equilíbrio estático e em movimento. 

Durante a realização das atividades da pesquisa não se espera 

que o (a) senhor (a) tenha problema algum, os riscos serão mínimos 

considerando-se que os dados serão obtidos através de um exame 

físico, não invasivo, e de perguntas que serão feitos em dias diferentes 

durante um mês para que você não se canse.  

Na avaliação da mobilidade, força manual, velocidade da caminhada 

e equilíbrio, caso o (a) senhor (a) sinta algum desconforto, tontura ou se 

desequilibre haverá um fisioterapeuta ao seu lado para evitar uma possível 

queda. Mesmo que isso venha a ocorrer, todo o chão estará protegido por 

tapetes de borracha para que o (a) senhor (a) não se machuque. 

O (a) senhor (a) terá os seguintes benefícios ao participar da 

pesquisa: contribuirá para que as informações sobre saúde/doença 

acerca dos idosos sejam obtidas e, caso seja detectado algum problema, 

o (a) senhor (a) será encaminhado ao profissional de saúde da 

instituição ou àquele profissional particular que o (a) senhor (a) tenha 

para que ele avalie o exame e passe algum remédio, dieta, exercício ou 

indique algum tratamento para manter a sua saúde. 

Em caso de algum problema que o (a) senhor (a) possa ter, 

relacionado com a pesquisa, o (a) senhor (a) terá direito a assistência 

gratuita que será prestada por profissionais da saúde (médico, odontólogo, 
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fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo) que participam 

desta pesquisa e, caso seja necessário, serão pagas quaisquer despesas de 

saúde, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores 

ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa, sob responsabilidade do 

Profº Drº Kenio Costa de Lima. 

Durante todo o período da pesquisa o (a) senhor (a) poderá tirar suas 

dúvidas ligando para Kenio Costa de Lima, no telefone (84) 88679107 ou 

ainda no e-mail limke@uol.com.br. 

O (a) senhor (a) tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para o 

(a) senhor (a). 

Os dados que o (a) senhor (a) irá nos fornecer serão confidenciais 

e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, 

não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se o (a) senhor (a) tiver algum gasto pela sua participação nessa 

pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para o (a) 

senhor (a). 

Se o (a) senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa o (a) senhor (a) deverá 

ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias, que deve ser rubricado 

em todas as suas páginas e assinado. Uma via ficará com o (a) senhor (a) e 

a outra com o pesquisador Kenio Costa de Lima, coordenador da pesquisa. 

 

 



154 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo 

como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, 

desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de 

todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Envelhecimento Humano e Saúde – A realidade dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

NATAL, _____ de __________________ de ______. 

       

______________________________________________ 

     (NOME EM LETRA DE FORMA) 

 

______________________________________________ 

(ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA) 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Envelhecimento 

Humano e Saúde – A realidade dos idosos institucionalizados da cidade do 

Natal/RN”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela 

Impressão datiloscópica 
do participante 
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Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta 

as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

NATAL, _____ de __________________ de ______. 

 

______________________________________________ 

(ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL) 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Esclarecimento 

        

      

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Este é um convite para o (a) senhor (a) participar da pesquisa “Envelhecimento 

Humano e Saúde – A realidade dos idosos institucionalizados da cidade do 

Natal/RN” que é coordenada pelo Profº Drº Kenio Costa Lima. 

Essa pesquisa visa avaliar as condições de saúde/doença dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN, especificamente em relação à 

fragilidade, incontinência urinária, equilíbrio e capacidade funcional.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a possibilidade de diagnosticar, 

mediante o uso de instrumentos simples e de fácil aplicação, as condições de 

saúde/doença da totalidade dos idosos institucionalizados e criar, propor e adotar 

intervenções no âmbito da saúde e assistência social, a fim de minimizar agravos à 

saúde, suas consequências e, desta forma, reduzir os gastos com saúde, internações, 

melhorar a qualidade de vida e proporcionar redução no quadro de morbidade e 

mortalidade dessa população. 

Caso o (a) senhor (a) decida participar, deverá responder algumas perguntas 

sobre informações dos idosos sob sua responsabilidade, referentes a condições de 

saúde, mobilidade, capacidade funcional, nível de atividade física, incontinência 

urinária e fecal. 

Durante a realização das atividades da pesquisa não se espera que o (a) 

senhor (a) tenha problema algum.  

O (a) senhor (a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: 

contribuirá para que as informações sobre saúde/doença acerca dos idosos sejam 

obtidas e com isso lhe proporcionará a detecção de algum problema, de modo que 
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o idoso possa ser encaminhado ao profissional de saúde da instituição ou àquele 

profissional particular que o (a) senhor (a) tenha para que ele avalie o exame e 

passe algum remédio, dieta, exercício ou indique algum tratamento para manter a 

sua saúde. 

Em caso de algum problema que o (a) senhor (a) possa ter, relacionado com a 

pesquisa, o (a) senhor (a) terá direito a assistência gratuita que será prestada por 

profissionais da saúde (médico, odontólogo, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, 

fonoaudiólogo) que participam desta pesquisa e, caso seja necessário, serão pagas 

quaisquer despesas de saúde, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos 

posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa, sob responsabilidade do 

Profº Drº Kenio Costa de Lima. 

Durante todo o período da pesquisa o (a) senhor (a) poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Kenio Costa de Lima, no telefone (84) 88679107 ou ainda no e-mail 

limke@uol.com.br. 

O (a) senhor (a) tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para o (a) senhor 

(a). 

Os dados que o (a) senhor (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se o (a) senhor (a) tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, 

ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para o (a) senhor (a). 

Se o (a) senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa o (a) senhor (a) deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 

3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias, que deve ser rubricado em todas as 

suas páginas e assinado. Uma via ficará com o (a) senhor (a) e a outra com o 

pesquisador Kenio Costa de Lima, coordenador da pesquisa. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa “Envelhecimento Humano e Saúde – A realidade dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN”, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 

possa me identificar. 

 

NATAL, _____ de __________________ de ______. 

       

______________________________________________ 

     (NOME EM LETRA DE FORMA) 

 

______________________________________________ 

(ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA) 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Envelhecimento Humano e Saúde – 

A realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, declaro que assumo 

a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

NATAL, _____ de __________________ de ______. 

 

______________________________________________ 

(ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL) 

Impressão datiloscópica 

do participante 
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ANEXOE– Questionários do Estudo 2 

 

 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

Data:____/____/____   Entrevistador:________________  Questionário:______ 

 

Nome da instituição  Tempo de revisão (dias)  

Identificação do idoso  

 
Nome do cuidador:____________________________________________________________________ 

(Tente entrevistar o mesmo cuidador. Quando não possível, entreviste quem conhecer a evolução do idoso nos 

últimos 6 meses) 

 

 Comorbidades:  

0. Nenhuma 

1. Hipertensão  

2. Diabetes  

3. Câncer 

4. Doença pulmonar (DPOC, etc) 

5. AVC 

6. Alzheimer/demência  

7. Parkinson  

8. Osteoporose 

9. Insuficiência Renal  

10. Doença cardiovascular  

11. Doença reumática 

12. Doença mental (esquizofrenia etc).  

13. Depressão 

14. Dislipidemia/hipercolestomia 

15. Outras. Especificar: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Medicamentos de uso diário 

1. Não 

0. Sim. Especifique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de comorbidades: Número total diário de medicamentos: 

 

Número de quedas (últimos 30 dias)  

9. NS/NR 

Número de quedas entre 31 

dias e 6 meses 

 

9. NS/NR 

Número de fraturas (últimos 6 meses)  

9. NS/NR 

Se sim, alguma fratura 

decorrente de quedas? 

 

9. NS/NR 

Número de hospitalizações (últimos 6 meses)  
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 9. NS/NR 

Qual foi a evolução geral do idoso nos últimos 6 meses? (  )  Manteve-se    (  ) Piorou  (   ) Melhorou 

MDS 3.0: SEÇÃO H (BEXIGA E INTESTINO) 

H3. CONTINÊNCIA URINÁRIA nos últimos 5 dias 

4. Sempre continente  

5. Ocasionalmente incontinente (menos de 5 episódios de incontinência) 

6. Frequentemente incontinente (5 ou mais episódios de incontinência, porém no mínimo um episódio como 

continente) 

7. Sempre incontinente (não existem episódios de evacuação sem incontinência) 

10. Não classificável: residente com sonda (vesical interna ou externa), ostomia urinária ou sem excreção 

urinária durante 5 dias.  

H4. CONTINÊNCIA FECAL nos últimos 5 dias 

4. Sempre continente  

5. Ocasionalmente incontinente (1 episódio de incontinência fecal) 

6. Frequentemente incontinente (2 ou mais episódios de incontinência fecal, porém no mínimo 1 episódio 

como continente) 

7. Sempre incontinente (sem episódios de continência fecal) 

10. Não classificável: o residente tem ostomia ou não teve evacuações intestinais durante 5 dias  

ÍNDICE DE BARTHEL 

Marque a resposta segundo o estado do paciente nos últimos 7 dias. Se o idoso deambula não responda à área 

“Cadeira de rodas”. Se usar cadeira de rodas não responda à área “Deambulação”. Não pergunte acerca da 

“Eliminação vesical” e “Eliminação intestinal”; preencha esses itens com base nas respostas do MDS (H3: 

Continência Urinária e H4: Continência Fecal). 

 Incapaz Tenta mas 

inseguro 

Precisa  de alguma 

ajuda 

Precisa 

mínima 

ajuda 

Totalmente 

independente 

Higiene pessoal 0 1 3 4 5 

Banho 0 1 3 4 5 

Comer 0 2 5 8 10 

Uso do toalete 0 2 5 8 10 

Subir escadas 0 2 5 8 10 

Vestuário 0 2 5 8 10 

Deambulação 0 3 8 12 15 

Cadeira de rodas 0 1 3 4 5 

Transferência 

cadeira/cama 

0 3 8 12 15 

Eliminição vesical 0 

Incontinência 

urinária 

2 5 

Frequentemente 

incontinente (1 

vez/dia) 

8 10 

Continente 

Eliminação 0 2 5 8 10 
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intestinal Incontinência 

fecal 

Frequentemente 

incontinente (1 

vez/sem) 

Continente 

Pontuação total  Pontuação excluíndo os itens ‘Eliminação vesical’ 

e ‘Eliminação intestinal’ 

 

 

 

AVALIAÇÃO COGNITIVA 

 

Data:____/____/____   Questionário:______ 

Entrevistador:___________________________ILPI:__________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome:____________________________________________ 

 

 

TEST DE PFEIFFER (ESTADO COGNITIVO) 

 

PERGUNTAS ACERTOS ERROS 

Que dia é hoje? (dia/mês/ano)   

Qual é o dia da semana?   

Onde nós encontramos?   

Qual é o seu telefone o seu endereço?   

Quantos anos você tem?   

Qual é a data do seu nascimento?   

Quem é o presidente/a do Brasil?   

Quem foi o anterior presidente/a do Brasil?   

Quais são os dois sobrenomes da sua mãe?   

Quanto é 20 menos 3? E menos 3? E menos 3? ...   

TOTAL 
  

 

1. Intacto (0-2 erros) 

2. Declínio cognitivo leve (3-4 erros) 

3. Declínio cognitivo moderado (5-7 erros) 

4. Declínio cognitivo severo (8-10 erros) 

NOTA: Se analfabeto se admite um erro a mais e se o nível de escolaridade é alto (nível superior) se 

admite um erro a menos. 
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ANEXOF – Parecer Nº 013/2014 
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ABSTRACT 

Background and purpose: Although functional assessments and programs to prevent 

activity limitations are fundamental for efficient geriatric evaluations and interventions, 

these procedures have not been satisfactorily explored at nursing homes in Brazil. There 

is scarce literature on the evaluation of disability in Brazilian institutionalized older 

people. This work verified the prevalence of limitations in basic activities of daily living 

and its associated factors in Brazilian institutionalized older people.  

Methods: A cross-sectional studywas conducted in 10 nursing homes in the city of 

Natal (Northeast Brazil). Sociodemographic and health data were collected and activity 

limitations were assessed by the Katz Index.  

Results and Discussion: The prevalence of activity limitations was 72.9% (95%CI: 

67.8-77.5) and the most affected activity was 'bathing' (71.6%), followed by ‘dressing’ 

(65.4%) and ‘toileting’ (62.0%). The final model revealed associations with private (for-

profit) institutions (OR=3.33, p<0.001), age ≥ 83 years (OR=2.34, p=0.003), 

institutionalization due to lack of caregiver (OR=1.80, p=0.033) and presence of 

osteoporosis (OR=2.94, p=0.045), adjusted by sex.  

Conclusions: Activity limitations affected almost 73% of institutionalized older people 

in this sample, and were associated with private nursing homes, age, osteoporosis and 

institutionalization due to lack of caregiver. Activity limitations entail high 

socioeconomic impacts and affect the quality of life of older people, and theresults 



166 
 

obtained herein emphasized the importance of planning strategies for its prevention and 

treatment, directed to reduce the prevalence of this health issue. 

 

Key-words: Activities of daily living.Health of the elderly.Institutions for the 

elderly.Personalautonomy.Health profile. 

 

INTRODUCTION 

The aging process of the population is a common phenomenon in most current 

societies. Two of the main causes of populational aging are related to health indicators 

(i.e., reductions in fecundity and mortality), which along with scientific and 

technological advances have led to increased life expectancy.
1
 In 2050, it is estimated 

that there will be 2 billion older people in the world. In Brazil, this population aging 

phenomenon has been occurring in an accelerated manner, with no political or social 

changes accompanying this new demographic profile.
2
 

The aging process can be approached from biological, social, psychological, 

intellectual, economic, functional, cultural and chronological contexts. Regarding 

biological aging, it can be accompanied by functional and cognitive decline (among 

other adverse outcomes). Functional capacity can be defined as the ability to carry out a 

set of required activities for independent and autonomous life, i.e., basic activities of 

daily life (BADL), those related to self-care and survival (such as bathing and eating), 

and also more complex daily actions, referred to as instrumental activities.
3
  

Decline in the performance of daily activities is one of the main issues that affect 

older people, as it limits autonomy and causes dependence. This decline extends beyond 

physical aspects, including cognitive, emotional, social and economic factors. During 

the human aging process, social, economic, and cultural determinants are added to the 
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presence of some illnesses, deficiencies or health issues that affect life quality.
2
Activity 

limitations (AL) usually generate complications throughout time and entail high 

economic expenses, including long-term care. AL are also associated with frailty, 

mobility issues, increased risk of falls, dependence, institutionalization and death.
4
 

Older people are directed to nursing homes (NH) due to several compromising 

factors associated with the loss of functional capacity, and frequently the required 

skilled care cannot be afforded by most people within the home environment (unpaid 

caregiver assistance is not available for the physical and emotional support 

required).
4
Institutionalized older people have a specific, particular profile, characterized 

by sedentary lifestyle, neediness, loss of autonomy, no family visits and insufficient 

financial support, among other factors that directly affect independence.
5
    

In the US, the majority of NH are for-profit and larger (approximate mean: 100 

beds) than Brazilian NH. The proportion of institutionalized people under 75 years of 

age is lower in Northeast Brazil than in the US.
6,7

Several studies indicated that Brazilian 

residents present similar or higher rates of geriatric syndromes and health-related 

problems than US residents. Furthermore, US NH provide  more health services 

compared to Brazilian long-term institutions: 99% therapeutic services (physical, 

occupational or speech/language therapy), 90% social work services, 87% mental health 

or counseling services or 85% dementia care units, among others.
6,8,9

 

Most Brazilian NH are non-for-profit, small institutions (less than 30 residents), 

that function as healthcare providers and also as accommodation for older adults that 

have no income or home. More than 90% of Brazilian NH have dining halls, gardens, 

patios, backyard/vegetable gardens and tv rooms, which help with socialization among 

residents. Although 35% of Brazilian residents are functionally independent, the offer of 

occupational, training or leisure activities is found in only 50% of NH.
10
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In the Rio Grande do Norte state (Northeast Brazil), 59% of institutions present 

nursing stations, 34% count with medical offices, 31% have infirmaries, and 17% have 

physiotherapy rooms. The most frequently offered services are medical appointments 

(58%) and physiotherapy sessions (38%), while occupational, psychological, and 

phonoaudiological therapies are less common (34%, 22% and 5%, respectively). 

However, 75% of NH depend on the public Brazilian healthcare system, and 

approximately 50% of residents are assisted by private services, including private health 

plans.
7
 In the US, almost all NH residents are covered by Medicare or Medicaid, and 

100% receive skilled care (nurses or nursing assistants), whereas only 50% of NH in the 

Brazilian Northeast Region provide some type of specific training for the nursing 

personnel.
6,7

 Preventive and treatment interventions such as continence control 

programs are also less common in Brazilian NH.
9
 

Considering community-dwelling older people, the prevalence of limitations in 

BADL varies between 10% and 35% in Europe and the United States, and exceeds 50% 

in people over the age of 85.
11,12

In Brazil, data from the Brazilian Health Ministry 

demonstrated that this prevalence was approximately 5% in the age group of 60 years, 

increasing by 50% in people over 90 years of age.
13

 According to National Home 

Sample Surveys (NHSS) for the years 1998, 2003 and 2008, the prevalence of AL 

remained stable in all Brazilian macro-regions, with values of 6.5%, 6.4% and 6.9% 

respectively. In 2008, the lowest AL prevalence was observed in the North region 

(6.0%) and the highest AL prevalence was observed in the Northeast (7.9%).
14

  

In institutionalized older people, limitations in BADL affect more than 50%of 

residents and roughly 30% present total or severe dependency.
15,16

 In Brazil, studies 

have indicated that the proportion of older people suffering from limitations in BADL 
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reaches 40-65% and one of the main reasons for institutionalization is the level of care 

required due to dependency in BADL.
17,18

    

An efficient geriatric evaluation should include the study of functional capacity, 

providing a broad, inter-disciplinary focus to the health state of older people.
19

It is 

important to detect modifiable risk factors, related to the functional performance of 

institutionalized older people.
20

Evaluation is also fundamental, aimed at preventing the 

loss of independency and maintaining autonomy, as well as at the reduction of  

hospitalizations and public expenses. In Brazil, the guidelines of the National Policy on 

Older People comment on the importance of maintenance and rehabilitation of 

functional capacity, stressing the value of developing and supporting research in the 

Gerontology area.
21

 Nevertheless, these evaluations and interventions remain rare at 

NH, and there are few studies that evaluate the functional conditions of institutionalized 

older people.
22

   

Although some studies have encompassed the Brazilian older population, a very 

limited number have addressed functional capacity in institutionalized older people. The 

majority of studies were conducted in the Southeast region and included a sample of 

less than 200 older people.
1,17,18,22–24

The overarching aim of this study was to deepen 

knowledge on disability by analyzing a representative sample in Northeast Brazil. The 

prevalence of AL and its associated factors in institutionalized older people have been 

investigated herein. 

 

METHODS 

Study design and setting 

A cross-sectional study is presented herein, developed at 10 (71.4%) of the 14 

NH registered in the Sanitary Vigilance Agency of the city of Natal (Northeast Brazil). 



170 
 

Of these 10 NH, 5 are for-profit (private) institutions, and 5 are not-for-profit (no public 

NH were found in municipal registries). Four (28.6%) NH refused to participate in the 

study. Data were collected from October to December, 2013.  

Ethical aspects 

This study is part of a wider research project, entitled "Human aging and health: 

the reality of institutionalized older people in the city of Natal/RN", approved by the 

Research Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), 

under protocol number 308/2012. Free informed consent forms were signed by the 

resident or legal tutors, by the nursing assistants, and by the NH directors, as determined 

by the National Health Council (resolution 196/96). 

Participants 

Current records were analyzed for each resident, including in the study those 

individuals who were at least 60 years old, and who were physically present at the 

institutions during the development of the research. This age threshold was selected 

because the World Health Organization (WHO) classifies these individuals (≥60 years 

old) as older people, in a developing country.
25

Older people who were not at the NH 

due to hospitalizationwere excluded from the research, along with those in terminal 

state, coma or under palliative care.  

Variables 

The dependent variable of the study was the presence of AL (yes/no), considered 

when the individual was dependent in at least 1 BADL of the Katz Index, according to 

previous studies.
18,20

The Katz Index has been validated in Brazil, and contains 6 BADL: 

eating, sphincter control (continence), transferring, toileting, dressing and bathing. 

Classification follows a complexity hierarchy, which was considered for the descriptive 
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analysis (see Table 1).
26

 Functional status was assessed according to the information 

provided by the nursing assistants. 

 

Table 1.Katz index classification, according to the level of dependence in bathing, dressing, 

toileting, transferring, continence and eating. 

 

Classification grade Description 

A Independent  

B Independent in all BADL, except for one 

C Dependent for bathing and one other BADL 

D Dependent for bathing, dressing, and one other BADL 

E Dependent for bathing, dressing, toileting and one other BADL 

F Dependent for bathing, dressing, toileting, transferring and one other BADL 

G Dependent for all 6 BADL 

Other Dependent in at least two functions, but not classifiable as C, D, E or F 

 

Sociodemographic data were collected for each individual (age, sex, race, 

education level, marital status, number of children, type of NH, time and reason for 

institutionalization, free time occupations or hobbies, retirement, money administration, 

private health plan, number of residents per caregiver) as well as health-related 

variables (chronic diseases, consumption of tobacco and alcohol, practice of physical 

activities, mobility state, falls in the previous 30 days, cognitive capacity, daily use of 

medication, number and types of medication). The chronic diseases considered were: 

arterial hypertension, diabetes, cancer, pulmonary disease, stroke, dementia (including 

Alzheimer's), Parkinson's disease, osteoporosis, kidney failure, cardiovascular disease, 

rheumatic disease, mental disease, depression and dyslipidemia. 

The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system and the 

DefinedDaily Dose (DDD) for the year 2013 were applied to classify medication, as 

recommended by the WHO for drugutilization studies.
27

Eye drops, inhalers, vitamins 
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and minerals were included, while antibiotics, nutritional supplements and ointments 

were excluded. These data and other health-related information were obtained from 

medical records or were provided by the resident (in case of cognitive disability, data 

provided by NH personnel).  

The following variables are directly related to mobility and cognition, essential 

aspects to perform BADL, and were only considered for the descriptive analysis (not 

used for inferential analysis): free time occupations (hobbies), physical activities, 

consumption of tobacco and alcohol, dementia, stroke, money administration capacity, 

mobility state and cognitive capacity. Regarding the evaluation of mobility, the 

following states were considered: walks without aid, walks with aid (human assistance 

and/or assistive device), uses wheelchair, or bedridden. The cognitive state was assessed 

by Pfeiffer's test, which evaluates short- and long- term memory, orientation, 

information on daily activities and mathematical capacity. This instrument enables the 

classification of the subject in intact mental function (0-2 errors), and slight (3-4 errors), 

moderate (5-7 errors) or severe (8-10 errors) cognitive decline, taking into account the 

education level of the individual. A Portuguese self-translation of the Spanish and 

English validated versions of Pfeiffer’s test was used, as other Portuguese-validated 

cognitive tests were too demanding and could have caused a floor effect in this 

extremely frail sample.
28,29

 

Statistical methods 

Descriptive analysis was initially utilized for data analysis, through the 

presentation of absolute and relative values. Bivariate analysis was then carried out by 

the chi-square test (or Fisher's test) for the nominal category variables. Chi-square for 

linear trend was applied to ordinal category variables. The magnitude of association was 

verified by the prevalence ratio, at 95% level of significance.Quantitative variables were 
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categorized in tertiles or as dichotomic variables, according to the lowest p value. 

Identification of the factors associated with the presence of AL occurred after multiple 

logistic regression analysis of the variables with p≤ 0.20, utilizing the Stepwise Forward 

method, with 5%significance level.Transformation from odds ratio toprevalence ratio 

(PR) followed Miettinen.
30

 

 

RESULTS 

Of the total number of individuals registered at the institutions, 8 (2.4%) were 

excluded from the study: 6 (1.8%) were hospitalized, 1 (0.3%) was in terminal state, 

and 1 (0.3%) was under 60 years of age. The final sample was constituted by 321 

individuals, mostly of the female sex (75.4%), with average age 81.5 years (SD: 9.0). 

Most residents belonged to not-for-profit institutions (63.6%), were retired (95.3%), and 

did not have private health plans (62.6%). A total of 155 (48.3%) older people had 

children (average 1.4, SD: 2.1), average residence time was 63.2 months (SD: 62.1), 

and there were 7.7 residents per caregiver (SD: 4.8) at the institutions.  

Regarding the presence of chronic diseases, 283 (88.2%) older people presented 

at least 1 disease, with an average of 2.1 (SD: 1.4) per individual. More specifically: 

157 (48.9%) suffered from arterial hypertension, 79 (24.6%) presented dementia, 72 

(22.4%) presented mental illnesses, 81 (25.2%) presented diabetes, 50 (15.5%) had 

suffered strokes, 55 (17.1%) presented dyslipidemia, 32 (10.0%) presented 

osteoporosis, 10 (3.1%) suffered from depression, 17 (5.3%) presented rheumatic 

disease, 16 (5.0%) presented pulmonary disease, 10 (3.1%) presented kidney failure and 

14 (4.4%) had cancer.  

A total of 262 (81.6%) residents did not practice any type of physical activity 

and 21 (6.5%) had fallen in the last 30 days. Regarding toxic habits, 10 (3.1%) 
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consumed alcohol, 25 (7.8%) consumed tobacco and 68 (21.2%) were ex-smokers. 

Medication was used by 305 (94.7%) individuals (mean number of drugs: 4.5, SD: 2.8). 

The most frequent medication was N-type (nervous system), followed by C-type 

(cardiovascular system) and A-type (digestive tract and metabolism).  

Only 35.2% of older people had free time occupations (or hobbies): 37 (11.5%) 

went for strolls, 32 (10.0%) were involved with crafts, 13 (4.0%) were involved in 

spiritual activities, 9 (2.8%) carried out domestic activities and 12 (3.7%) played games. 

Also, 57 individuals (17.8%) carried out other types of activities, which included 

occupational therapy. Table 2 shows other sociodemographic and health-related 

characteristics. 

 

Table 2.Sociodemographic and health-related characteristics of institutionalized older people in 

the city of Natal/RN (n=321).Brazil, 2013. 

Variables n % 

Age   

    60 - 69 37 11.5 

    70 - 79 94 29.3 

    80 - 89 133 41.4 

 90 57 17.8 

Color/race   

White 172 53.6 

    Brown 115 35.8 

Afro-American 31 9.7 

Yellow 2 0.6 

Indigenous 1 0.3 

Educationlevel   

Illiterate 73 22.7 

Literate/ Primary education I 79 24.6 
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    Primary education II 24 7.5 

High school education 45 14.0 

    College education 48 15.0 

DNA/DNK 52 16.2 

Marital status   

Single 152 47.4 

Married 40 12.5 

Divorced 36 11.2 

Widow/er 81 25.2 

DNA/DNK 12 3.7 

Reason for institutionalization   

    No caregiver 150 46.7 

Livedalone 43 13.4 

No home 11 3.4 

Disease 36 11.2 

    Own choice 9 2.8 

Unemployed 1 0.3 

Otherreasons 28 8.7 

Severalreasons 32 10.0 

DNK/DNA 11 3.4 

Money administration   

    Self administration 17 5.3 

Relativesorotherperson 141 43.9 

Institution 112 34.9 

Institutionandrelatives 23 7.2 

Institutionand resident 15 4.7 

Not applicable (no income) 11 3.4 

DNK/DNA 2 0.6 

Mobility   

Bedridden 60 18.7 
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    Wheelchair 71 22.1 

Walkswith help 67 20.9 

Walkswithout help 123 38.3 

Medicationtypes   

    A(digestive system and metabolism) 174 54.2 

    B (blood system) 84 26.2 

    C (cardiovascular system) 186 57.9 

    D (dermatological) 6 1.9 

G (genitourinary systemand sexual hormones) 5 1.6 

    H (hormonal system) 29 9.0 

J (systemicantibacterial) 8 2.5 

    L (endocrinetherapeutics) 4 1.2 

    M (musculoskeletal system) 33 10.3 

    N (nervous system) 247 76.9 

    R (respiratory system) 14 4.4 

    S (sensorial organs) 16 5.0 

    V (several) 1 0.3 

Cognitivestate (Pfeiffer)   

Intact 26 8.1 

    Mild cognitive impairment 24 7.5 

    Moderate cognitive impairment 64 19.9 

    Severe cognitive impairment 190 59.2 

Notapplicable 17 5.3 

DNK/DNA: Did not know/did not answer 

 

 

Of the 321 older people that constituted the final sample, 234 presented 

limitation in 1 or more BADL, and the prevalence of AL was 72.9% (CI 95%; 67.8-

77.5). According to the Katz Index, 87 (27.1%) of individuals belonged to group A 

(independent), 24 (7.5%) belonged to group B, 7 (2.2%) belonged to group C, 9 (2.8%) 
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belonged to group D, 17 (5.3%) belonged to group E, 72 (22.4%) belonged to group F, 

82 (25.5%) belonged to group G (totally dependent) and 23 could not be classified in 

the previous groups (7.2%). Table 3 shows that 'bathing' was the BADL with higher 

proportion of dependent older people, followed by 'dressing' and 'toileting'; the lowest 

proportion of dependency was verified for 'eating'.  

 

Table 3. Classification for each basic activity of daily living, according to Katz index, among 

institutionalized older people in the city of Natal/RN (n=321). Brazil, 2013. 

Basic activities of daily living n % 

Bathing   

    Independent 91 28.3 

    With help 23 7.2 

    Dependent 207 64.5 

Dressing   

    Independent 111 34.6 

    With help 21 6.5 

    Dependent 189 58.9 

Toileting   

    Independent 122 38.0 

    With help 48 15.0 

    Dependent 151 47.0 

Transferring   

Independent 144 44.9 

With help 45 14.0 

Dependent 132 41.1 

Continence   

Independent 123 38.3 

With help 79 24.6 

Dependent 119 37.1 
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Eating   

Independent 211 65.7 

With help 19 5.9 

Dependent 91 28.3 

 

Table 4 contains the independent variables with p ≤ 0.20, which were tested in 

multiple analysis but were not part of the final model. The variables education level, 

private health plan, number of residents per caregiver, institutionalization time and 

reason for institutionalization "lived alone" or "disease" were not tested in multiple 

analysis as there was collinearity with the variable "type of NH".   

 

Table 4. Association between activity limitations and independent variables with p value under 0.20 that 

were not included in the final model (n=321). Brazil, 2013. 

 Activity limitations   

               Yes            No   

Variables n % n % p PR (CI: 95%) 

Education level       

    Illiterate-Primary education I 101 66.4 51 33.6 0.119 1.00 

    Primary education II-

University 

88 75.2 29 24.8  1.13 (0.97-1.32) 

Marital status       

Married 33 82.5 7 17.5 0.129 1.00 

Other 191 71.0 78 29.0  0.86 (0.73-1.01) 

Private health plan       

Yes 100 84.0 19 16.0 0.001* 1.00 

No 134 66.7 67 33.3 0.79 (0.70-0.90) 

Reason for institutionalization: 

lived alone 

      

No 197 73.8 70 26.2 0.071 1.00 
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Yes 26 60.5 17 39.5  0.82 (0.64-1.05) 

Reason for institutionalization: 

no home 

      

No 217 72.6 82 27.4 0.191
b
 1.00 

Yes 6 54.5 5 45.5  0.75 (0.44-1.29) 

Reason for institutionalization: 

own choice 

      

No 221 73.4 80 26.6 0.002
b.
* 1.00 

Yes 2 22.2 7 77.8  0.30 (0.09-1.03) 

Institutionalization time       

      1-27 months 83 77.6 24 22.4 0.066
c
 1.00 

    28-65 months 79 74.5 27 25.5  0.96 (0.83-1.12) 

    66-336 months 71 66.4 36 33.6  0.85 (0.72-1.01) 

Number of residents per 

caregiver 

      

0-6.5 84 78.5 23 21.5 0.111
c.
* 1.00 

7-9 82 71.3 33 28.7  0.91 (0.78-1.06) 

9.5-21 68 68.7 31 31.3  0.87 (0.74-1.03) 

Use of medication       

  No 9 52.9 8 47.1 0.088
b
 1.00 

 Yes 225 74.0 79 26.0  1.40 (0.89-2.20) 

Arterial hypertension       

     No 128 78.0 36 22.0 0.034* 1.00 

    Yes 106 67.5 51 32.5  0.86 (0.75-0.99) 

Mental illness       

No 189 75.9 60 24.1 0.024* 1.00 

Yes 45 62.5 27 37.5  0.82 (0.68-0.99) 

Falls (previous 30 days)       

No 224 74.7 76 25.3 0.007* 1.00 

Yes 10 47.6 11 52.4  0.64 (0.41-1.00) 
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Type N medicine (nervous 

system) 

      

No 42 59.2 29 40.8 0.004* 1.00 

Yes 189 76.5 58 23.5  1.29 (1.05-1.59) 

 

The final model indicated association of AL with type of NH, age, presence of 

osteoporosis, and institutionalization due to lack of caregiver, adjusted by sex (Table 5). 

The Hosmer-Lemeshow test value was 0.981. 
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Table 5.Results of multivariate analysis for activity limitations among institutionalized older people in the city of Natal/RN (n=321). Brazil, 2013. 

 Activity limitations     

        Yes     No     

Variables n % n % p PR (CI: 95%) p Adjusted PR (CI: 95%) 

Type of NH         

Not-for-profit 132 64.7 72 35.3 <0.001* 1.00 <0.001* 1.00 

For profit 102 87.2 15 12.8  1.35 (1.19-1.52)  1.33 (1.14-1.54) 

Age         

    60-82 103 63.6 59 36.4 <0.001* 1.00 0.003* 1.00 

    83-107 131 82.4 28 17.6  1.30 (1.13-1.49)  1.26 (1.08-1.47) 

Reason for institutionalization: lack 

of caregiver 

        

No 107 66.9 53 33.1 0.041* 1.00 0.033* 1.00 

Yes 116 77.3 34 22.7  1.16 (1.01-1.33)  1.17 (1.01-1.36) 

Osteoporosis         

No 207 71.6 82 28.4 0.124 1.00 0.045* 1.00 

Yes 27 84.4 5 15.6  1.18 (0.99-1.39)  1.23 (1.01-1.51) 

Sex         

Male 56 70.9 23 29.1 0.643 1.00 0.558 1.00 

Female 178 73.6 64 26.4  1.04 (0.88-1.22)  0.94 (0.78-1.14) 

*Statistically significant 
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DISCUSSION 

The results indicated that almost 73% of the sample presented limitations in at 

least 1 BADL, which can be considered high when compared to other studies carried 

out with institutionalized individuals.
1,17,18,22–24,31

These works reported rates that varied 

between 23% and 77%,
17,18,22–24,31

and only Lisboa and Chianca (2012) found a higher 

proportion of dependent older people in a study carried out in 2 NH in Minas Gerais 

(Southeast Brazil).
1
 

In a study carried out with more than 700 institutionalized older people in the 

Southeast region of Brazil, Mattos et al. (2014) verified an AL prevalence of 

approximately 50%.
18

According to the classification based on the Katz Index, the 

severity of AL was also elevated (most individuals suffered limitations in 2 or more 

activities), and the percentage of dependents in several BADL was higher than in other 

studies.
1,24,31

 

The higher prevalenceofALfoundhereincanbeexplainedbydemographic, 

psychosocialandsocio-culturaldeterminants, which are 

importantmediatorsbetweenhealthconditions anddisability.A significant 

proportionofBrazilianolderpeoplehaslived in unfavorablesocioeconomicconditions, 

especiallyinlessdevelopedregionsofthe country, such as theNortheast, where the study 

presented herein wasconducted.
18

The majorityofotherstudieswas conducted with 

youngerindividuals (mean age 5 yearsyounger), who were less affected by 

physicalimpairments, inSoutheast Brazil, a region that presentsbettersocioeconomic 

indicators.
1,17,18,22–24,31

 

Regarding the descriptive analysis per BADL type, the activity 'bathing' 

presented the highest execution difficulty, followed by 'dressing'. Other authors also 

verified greaterlimitations in bathing rather than dressing, following the order of the 
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Katz Index.
1,6,31

Oliveira et al. identified a slightly higher proportion in the activity 

'dressing'.
24

Herein the 'eating' activity (a late-loss BADL) also presented a lower 

percentage of dependent older people, corroborating the fact that there is a hierarchic 

order in the loss of functional capacity, starting with early-loss self-care activities 

(bathing, personal hygiene, and dressing). Following the hierarchic order, sphincter 

control (continence) must be highlighted as it resulted in one of the items with higher 

percentages, corroborating other studies.
1,24,31

Urinary and fecal incontinences were not 

assessed as independent variables herein, since sphincter control was already included 

in the Katz Index.  

Regarding the methods for evaluation of AL, there are different cutoff points and 

a wide variety of instruments.
24

The Katz Index was selected because it is a validated 

instrument for systematic use, and has been applied to the majority of studies carried out 

in Brazil on institutionalized older people, which facilitates comparison across 

studies.
1,17,18,22,24

At least 1 caregiver (nursing assistant) was interviewed for each 

resident, and the development of a longitudinal study (currently under execution) on the 

evolution of functionality in this sample has allowed for the correction of measurement 

errors, guaranteeing data reliability. 

The sample herein studied was older than samples found in other studies, and 

also presented a higher proportion of women. This could have influenced the higher 

values of AL prevalence obtained, as several studies have concluded that disability 

increases with age and is more frequent in women.
17,18,20,31–35

However, there was only a 

slight difference between the frequency of AL in women and men herein, and therefore 

sex was not associated with disability. 

Age, however, was associated with a higher prevalence of AL, demonstrating 

that, independently from sex, in older individuals the frequency of disability was over 2 
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times higher. This association was found in population studies carried out in Brazil, 

which also verified a higher proportion of dependents in BADL or daily instrumental 

activities within the age group ≥ 80 years of age.
13,19,20,36

 In this age group, there is an 

advanced process of physiological decline of the musculoskeletal and nervous systems 

(among others) and according to scientific literature, AL for daily activities increases 

approximately twice every 10 years of life.
13,19

 

Other sociodemographic characteristics, such as color/race or marital status, 

were not associated with AL. Regarding education levels, several studies have found a 

higher frequency of AL among illiterate or older people with basic education 

only.
31

Herein an inverse association was verified, probably because in this sample the 

individuals with higher education levels resided most frequently in private (for-profit) 

NH, and were commonly institutionalized as a consequence of a more advanced 

disability process. This fact could justify the AL prevalence values obtained, which 

were 3 times higher in for-profit institutions, and 80% higher in the older people 

admitted due to lack of informal caregiver in the family. As previously reported, the NH 

residents in the city of Natal tend to present higher socioeconomic levels and were 

institutionalized in a more advanced state of health decline, when relatives were 

overburdened and unable to provide the required skilled care.
8
 

The different institutionalization profiles, for-profit vs. not-for-profit NH 

residents, can partly explain that institutionalization time was not associated with AL. 

However, institutionalization due to lack of informal caregiver was associated with 

disability. As suggested by some authors, new residents are institutionalized with a 

certain degree of dependence and long-term residents present higher mortality.
1,18

 

Chronic diseases can also affect functional performance, as shown by several 

studies.
18,31

Herein, the final model demonstrated that osteoporosis was associated with 
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AL, which can be explained by the lack of osteomuscular stimulus in disabled older 

people, who are usually bedridden or immobile. The loss of gait ability and immobility 

are especially frequent in older people and can mark the onset of the functional decline 

process.
18

Among the several research that verified this relationship, Santos et al (2013) 

found that the bone mass of the femur was associated with functional capacity, gait 

speed and balance in older people in Brazil.
18,37

Gonçalves et al (2010)found moderate 

correlation between functionality and several components of physical aptitude, such as 

strength, coordination, balance and agility.
22

 

As a limitation of the study, it must be recognized that Pfeiffer's test has not yet 

been validated in Brazil, but was selected due to the speed and easiness of application, 

and because the questions are not too demanding or difficult. The authors considered 

that Pfeiffer's test was an adequate screening instrument to measure the cognitive 

capacity of this sample constituted by frail institutionalized older people. Another 

aspect that must be mentioned is that chronic diseases could have been under-registered, 

due to under-diagnosis of the comorbidities existent in the investigated NH. However, 

medical records were checked and professionals were interviewed at the institutions to 

obtain the maximum amount of information. Still, the development of a longitudinal 

study with the same sample has improved considerably the disease registry of residents. 

Due to the nature of the cross-sectional study, it is not possible to establish causal 

relationships between independent variables and the analyzed outcome.   

This study also contributed with the representativeness of the sample, thanks to 

the participation of the majority of institutionalized older people and NH in the city of 

Natal (Northeast Brazil), high number of variables considered, and low data losses. 
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CONCLUSIONS 

This study demonstrated that almost 3 in every 4 institutionalized older people in 

the city of Natal (Northeast Brazil) presented limitations in BADL, highlighting the 

prevalence and severity of these limitations, which were much higher than scientific 

literature values. AL was associated with sociodemographic factors such as type of NH, 

age, and institutionalization due to lack of caregiver, as well as the presence of 

osteoporosis.  

These factors indicate the necessity of actions directed to the prevention and 

treatment of disability, which affects the quality of life of older people as well as 

caregivers and society in general. Rehabilitation programs, based on physical activities 

and exercises, can stimulate mobility and physical capacity, and in turn, improve BADL 

performance. Furthermore, longitudinal studies can help establish the dynamics of 

functionality and the factors predicting disability, as well as the effectiveness of the 

programs aimed at delaying the process of functional decline. 
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ABSTRACT 

Purpose: to verify the incidence of functional decline, functional maintenance and 

functional improvement in the basic activities of daily living (BADL) in 

institutionalized older adults, as well as the evolution of functional capacity for each 

activity. Method: a two-year, five-wave longitudinal study is presented herein, with 

assessments applied every 6 months, carried out in residents of 10 nursing homes in the 

city of Natal-RN (Brazil). The items 'eating', 'personal hygiene', 'dressing', 'bathing', 

'transferring' and 'walking' were assessed by a 5-points Likert scale. Sociodemographic 

institution-related and health-related variables were considered for descriptive analyses. 

Results: the sample consisted of 280 older adults, of which 140, 50.0% (95% CI: 44.2 to 

55.8%) experienced functional decline, 94, 33.6% (95% CI: 28.3 to 39.3%) maintained 

functional capacity, and 40, 14.3% (95% CI: 10.7- 18.9%) presented functional 

improvement. 'Eating' presented the highest decline (-0.54 points), followed by 
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'walking' (-0.43), 'dressing' (-0.35) and 'transferring' (-0.31). The BADL that suffered 

less decline were 'toileting' (-0.22), 'personal hygiene' (-0.24) and 'bathing' (-0.29). 

Conclusions: 50% of institutionalized older adults experienced functional decline and 

only approximately 14% improved functional capacities. 'Eating' was the activity that 

suffered the most pronounced decline, followed by mobility and self-care activities. 

 

Keywords: Activities of Daily Living. Aged.Disabled Persons.Longitudinal 

Studies.Nursing Homes. 

 

 

INTRODUCTION   

The aging process of the population is associated with several challenges, which 

affect public health, such as maintenance of life quality and autonomy, and the delay of 

disability processes [1]. Decline in the performance of daily life activities is one of the 

main issues affecting older adults, as it limits autonomy and causes dependency. 

Besides, disability is associated with the immobility syndrome, frailty, increased risk of 

falls, institutionalization and death, occasionally generating long term care and 

complications throughout time, plus high economic impact [2].  

The study of functional capacity is considered a basic part of an efficient multi-

disciplinary geriatric assessment, being more appropriate to operationalize the health 

care of older adults than the presence and number of chronic diseases [3]. In this way, 

functional assessment provides important clinical-functional population information to 

guide professionals and health services [4]. However, in many countries, such as Brazil, 

functional capacity assessments at Nursing Homes (NH) and interventions against 

activity limitations are still not a routine or systematic procedure. Studies that evaluate 

the functional conditions of institutionalized older adults are also scarce [5]. 

It is known that transitions between different states of functional capacity occur 

quite rapidly in the case of older adults, and that higher disability levels entail higher 

assistance costs. Studying these transitions within the process of functional decline is 

fundamental for the planning of services that will be needed in the future, aimed at 

preventing or delaying functional dependency and well as reducing health-associated 

costs [6]. 

Most of the studies carried out with institutionalized older adults are cross-

sectional and therefore do not provide information on the evolution of the health state 
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and functionality throughout time [7]. In the NH environment, there is less than ten 

cross-sectional studies on the evolution of functional decline, all of which carried out in 

the US, Switzerland and China [8–13]. In Latin America, there is a lack of scientific 

production in the field of functionality, and the longitudinal studies developed up to 

date were carried out with individuals in community-dwelling settings [4,14]. 

This manuscript aims to extend the knowledge base on the dynamics of 

functionality, through a five-wave prospective study applied to a representative sample 

in a Northeast Brazil capital. The objective of this study was to analyze the evolution of 

functional capacity in institutionalized older adults during a period of two years. More 

specifically, the incidences of functional decline, functional maintenance and functional 

improvement were verified for the Basic Activities of Daily Life (BADL), as well as 

specific evolution for each BADL.  

 

METHODS 

A two-year, five-wave prospective longitudinal study is presented herein, carried 

out in 10 (71.4%) of the 14 NH registered in the Sanitary Vigilance agency of the city 

of Natal (Northeast Brazil). Five of the NH were private and five were not-for-profit (no 

public NH were available); the remaining four NH refused to participate in the study.  

The following statistical parameters were considered in the calculation of the 

sample size, according to the association between the outcome (cognitive decline) and 

the independent variable 'cognitive state': 48.6% proportion of cases among the 

exposed, 27.8% proportion of cases among the non-exposed, 1.78 relative risk, 5% 

significance level, and power of 80%. Therefore, the calculated sample was 164 people, 

to which 25% were added to cover possible losses, totaling 205 people.  

The sample was collected from the updated registries of the older adults at each 

NH, including all residents at least 60 years old that were at the institutions during the 

research period. This age group (≥ 60 years of age) is considered by the World Health 

Organization (WHO) to define 'older adults' in a developing country [15]. The older 

adults that presented total activity limitations in all BADL as well as those in terminal 

state, coma or under palliative care were excluded from the study. 

Data were collected during the periods of October-December 2013 (wave 1), 

April-June 2014 (wave 2), October-November 2014 (wave 3), April-May 2015 (wave 4) 

and October 2015 (wave 5). Also, the final wave (last wave) was carried out in April, 
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2016 with the aim of collecting the remaining data from the 'refresh sample' 

incorporated in the second wave.  

The BADL considered were: ‘eating’, ‘personal hygiene’, ‘dressing’, ‘bathing’, 

‘transferring’, ‘toilet use’ and ‘walking’. These items were extracted from the Barthel 

Index, and for each item there is a 5-point Likert scale, from 0 (incapable) to 4 (totally 

independent). Functional decline was considered when the final score for all items was 

lower than the initial score, whereas functional maintenance was considered when there 

were no changes in the assessments, and functional improvement was considered when 

the final score was higher in the second of two consecutive assessments, following 

Burge et al. (2013) [9]. Residents who passed away or moved from the NH during the 

study period were not excluded from the analysis. 

Sociodemographic information was collected to characterize the sample (age, 

sex, race, education level, marital status, number of children, type of NH, retirement, 

money administration, free time occupations, private health plan and number of older 

adults per caregiver) as well as health-related variables (chronic diseases, consumption 

of tobacco and alcohol, nutritional state, practice of physical activity, mobility state, 

falls in the previous 30 days, cognitive capacity, daily medication, number and type of 

medication). This information was obtained from medical records, or provided by the 

older adults, or by NH personnel in the case of cognitive impairment.  

Regarding the evaluation of mobility, the following states were considered: 

walks with aid, walks without aid, uses wheelchair, and bedridden. The cognitive state 

was evaluated by Pfeiffer's test, which evaluates long- and short- term memory, 

orientation, information on daily activities and mathematical capacity. This instrument 

enables the classification of the older person in intact mental function, and slight, 

moderate or severe cognitive decline, taking into consideration the education level of 

the person [16]. 

The nutritional state was evaluated by the Mini Nutritional Assessment (MNA), 

applied by previously trained and calibrated researchers. MNA classifies older adults in 

three groups: adequate nutritional state (MNA ≥ 24), risk of malnutrition (MNA 

between 17 and 23.5); and malnutrition (MNA < 17) [17]. 

The Code of Ethics of the World Medical Association (Declaration of Helsinki) 

was followed herein. An amendment was approved to the project 'Human aging and 

health: the reality of institutionalized elderly in the city of Natal/RN' by the Research 

Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), protocol 
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number 013/2014. Free informed consent forms were filled and signed by the older 

person or legal tutor, by the direct caregiver, and by the directors of the NH, as 

determined by the National health Council in Resolution 196/96. 

The sample was firstly characterized regarding the sociodemographic, health- 

and institution- related variables, presenting absolute and relative frequencies. 

Incidences of maintenance, decline and functional improvement were calculated with 

the respective 95% confidence intervals (CI 95%). Then the evolution of functional 

performance was analyzed for each activity during the study period, calculating the total 

average of functional capacity for each BADL and wave. SPSS version 22.0 was 

utilized for the statistical analysis and Excel was used for the graphical representation of 

results. 

 

RESULTS 

The total, final sample was constituted of 280 older adults. Figure 1 depicts the 

details of the sampling procedure. 

 

 

Figure 1. Sampling process of the longitudinal study in institucionalized older people in the city of Natal 

(Brazil), between 2013 and 2015. Natal (Brazil), 2016. 

 

The majority of the sample was constituted by women (75.4%), with average 

age 80.4 years old (SD: 8.8), varying between 60 and 101 years of age. Most of the 

residents resided in not-for-profit institutions (63.6%), were retired (94.6%), and did not 

count with private health plans (62.1%). The majority was single or widows(ers), and 

approximately half the sample did not complete the Fundamental education level. It was 

verified that 130 (46.4%) of the older adults had children, with average number of 
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children 1.5 (SD: 2.2). Average residence time was 60.6 months (SD: 66.1) and there 

was an average of 7.8 residents per caregiver (SD: 4.8) at the institutions.  

It was verified that only 66 (23.6%) residents practiced physical activity and 17 

(6.1%) had fallen in the last 30 days. Regarding toxic habits, 11 (3.9%) consumed 

alcohol, 25 (8.9%) consumed tobacco and 61 (21.8%) were ex-smokers. The use of 

medication was present in 267 (95.4%) individuals and the average number of 

medications per older person was 4.6 (SD: 2.8). The majority of residents presented 

some type of cognitive impairment (89.3%) and only a minority (41.4%) had some type 

of free time occupation (hobby): 37 (13.2%) went for strolls, 32 (11.4%) were involved 

with crafts, 15 (5.4%) had spiritual occupations/activities, 9 (3.2%) were occupied with 

domestic chores, and 13 (4.6%) were involved with games. Besides, 58 individuals 

(20.7%) were involved with other types of activities, among which occupational therapy 

was included. 

Table 1 shows the sociodemographic characteristics, reasons for 

institutionalization and health-related variables. 

 

Table 1 - Sociodemographic characteristics, reason for institutionalization and variables related to the 

health of older people institutionalized in the city of Natal (n=280). Natal/RN (Brazil), 2016. 

 n % 

Color/race   

    White 153 54.6 

    Brown 94 33.6 

    Black 28 10.0 

    Indigenous 3 1.1 

    Yellow 2 0.7 

Education level   

    Illiterate 62 22.1 

    Literate/Fundamental level I 77 27.5 

    Fundamental level II 21 7.5 

    High school 43 15.4 

    Undergraduate studies 37 13.2 

    DNK/DNA 40 14.3 

Marital status   

    Single 136 48.6 

    Married 36 12.9 

    Divorced 27 9.6 

    Widow(er) 70 25.0 
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    DNK/DNA 11 3.9 

Reason for institutionalization   

    Lack of caregiver 116 41.4 

    Lived alone 38 13.6 

    No home 11 3.9 

    Disease 36 12.9 

    By own choice 12 4.3 

    Unemployed 1 0.4 

    Other reasons 29 10.4 

    Several reasons 27 9.6 

    DNK/DNA 10 3.6 

Money administration   

    Older person himself/herself 19 6.8 

    Relatives or other person 116 41.4 

    Institution 99 35.4 

    Institution and relatives 18 6.4 

    Institution and older person 14 5.0 

    Does not apply (no income) 10 3.6 

    DNK/DNA 1 0.4 

Nutrotional state   

    Normal (eutrophy) 104 37.1 

    Risk of malnutrition 110 39.3 

    Malnutrition 49 17.5 

    Not evaluated 17 6.1 

Body Mass Index (BMI)   

    Low weight 108 38.6 

    Eutrophy 70 25.0 

    Overweight 70 25.0 

    Not evaluated 32 11.4 

Mobility   

    Bedridden 18 6.4 

    Uses wheelchair 56 20.0 

    Walks with aid 70 25.0 

    Walks without aid 136 48.6 

Cognitive state (Pfeiffer)   

    Intact 30 10.7 

    Slight cognitive impairment 24 8.6 

    Moderate cognitive impairment 69 24.6 

    Severe cognitive impairment 141 50.4 

Not evaluated 16 5.7 
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DNK/DNA= Did not know/did not answer 

 

Regarding chronic diseases, 245 (87.5%) older adults presented at least one, and 

the average number of diseases per individual was 2.1 (SD: 1.4). Specifically: 148 

(52.9%) had arterial hypertension, 61 (21.8%) had dementia (including Alzheimer's), 62 

(22.1%) presented some form of mental illness, 67 (23.9%) had diabetes, 31 (11.1) had 

suffered cerebrovascular accidents, 49 (17.5%) had dyslipidemia, 30 (10.7%) presented 

diagnosed osteoporosis, 11 (3.9%) had depression, 10 (3.6%) had Parkinson's disease, 

20 (7.1%) had cardiovascular disease, 16 (5.7%) had rheumatic disease, 10 (3.6%) 

presented pulmonary disease, 10 (3.6%) suffered from kidney failure, and 15 (5.4%) 

suffered from cancer. Also, 37 (13.2%) of the older adults presented less common 

illnesses.  

Regarding the nutritional state, the majority of individuals was malnourished or 

at the risk of malnutrition, and only 25% were eutrophic. The majority of residents 

presented a restriction in his/her mobility state and cognitive capacity, 148 (52.9%) 

presented urinary incontinence and 87 (31.1%) presented fecal incontinence.  

Regarding the initial functional capacity, 93 (33.2%) of the older adults were 

totally independent and 187 (66.8%) were semi-dependent, i.e., presented limitation in 

at least one BADL. Figure 2 shows the characterization of functional capacity for each 

BADL, hierarchically classified from higher dependency levels (bathing and dressing) 

to lower dependency levels (eating).  

 

 

Figure 2. Classification of functional capacity for each BADL in institutionalized older people (n=280) in 

the city of Natal (Brazil) at baseline (2013). Natal/RN (Brazil), 2016. 
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Throughout the 24-month period, there were 55 (19.6%) deaths and 19 (6.8%) 

transferences, totaling 74 (26.4%) observational losses. Among the remaining 

individuals, there were no cases of data loss during the monitoring period. Average time 

elapsed between evaluations was 183.2 days (SD: 6.2), 170.5 (SD: 7.6), 179.1 (SD: 4.3) 

and 182.0 (SD: 6.7) for the periods between waves 1-2, waves 2-3, waves 3-4 and 

waves 4-5, respectively. 

A total of 140 individuals, i.e., 50.0% (CI 95%: 44.2-55.8%) suffered functional 

decline during the 24-month monitoring period. The incidence of functional decline at 

6, 12, and 18 months was 21.1%, 32.9%, and 42.5%, respectively. However, 94 

residents, 33.6% (CI 95%: 28.3-39.3%) maintained functional capacity, without 

suffering any functional alteration across the five waves. Forty older adults (14.3%; CI 

95%: 10.7%-18.9%) presented functional improvement in one or more evaluations.  

Figure 3 shows the evolution of functional capacity for each BADL throughout 

two years. The initially most limited activity among older adults was bathing, followed 

by dressing and personal hygiene. The capacity of eating was the least affected in the 

baseline, however this activity presented the most pronounced decline during the study 

period (-0.54 points), followed by walking (-0.43), dressing (-0.35) and transferring (-

0.31). The BADL that suffered the least decline were toileting (-0.22), personal hygiene 

(-0.24) and bathing (-0.29).  

 

 

Figure 3. Evolution of functional capacity for each BADL in institutionalized older people (n=280) in the 

city of Natal, between 2013 and 2015. Natal/RN (Brazil), 2016. 
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DISCUSSION 

The results obtained herein indicate that only approximately 34% of individuals 

maintained their functional state, without changes, in the five waves accomplished 

throughout two years. This demonstrated that for the majority of institutionalized older 

adults, there is a clear process of functional decline. This fact is consistent with results 

from previous longitudinal studies, which also identified stability, deterioration and 

recovery, highlighting the dynamic aspect of progression in disability profiles among 

older adults [6]. The proportion of functional maintenance verified herein is similar to 

what McConell et al. (2002) found in institutionalized older adults in the United States, 

however short-term residents and those with severe cognitive impairment were excluded 

[12]. Carpenter et al. (2006) reported a lower rate, 20%, but these authors considered a 

shorter period of time, six months, and a sample of older adults with moderate to severe 

cognitive impairment [10]. 

Regarding the incidence of functional decline verified herein, 50%, it can be 

considered as one of the highest found in scientific literature on the dynamics of 

functional capacity in institutionalized older adults [9–12]. However, this proportion is 

similar to that verified in U.S. NH by McConell et al. (2002) and Carpenter et al. (2006) 

(approximately 50% and 56%, respectively) [10,12]. Other studies developed in 

Switzerland and Taiwan reported lower rates (35% and 11%, respectively), but the 

samples presented lower prevalence of geriatric syndromes, such as urinary 

incontinence and cognitive impairment, and also applied exclusion criteria such as 

communication issues, deaths or transferences, among others [9,11]. 

Despite the fact that the majority of institutionalized older adults suffered 

functional decline, 13% of individuals improved functionality in one or more 

evaluations. This result corroborates the findings of other prospective studies and 

demonstrates the potential of gains in BADL performance among NH residents, even in 

those presenting initial severe disability and cognitive impairment [9,10,18]. The 

incidence of functional improvement obtained herein can be considered low when 

compared with other studies on institutionalized older adults, which vary between 13% 

and 25%, however a direct comparison is hindered especially due to the different 

monitoring periods and eligibility criteria of samples [9,10,12]. 

However, there are studies that show that the recovery capacity is limited in 

institutionalized older adults, in frail individuals, and in those over 75 years of age 

[10,18]. Also, older adults who have recently recovered from an episode of disability 
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present high likelihood of recurrent functional decline [18]. Frequently the functional 

improvement is transitory and it is fundamental to apply prevention and rehabilitation 

interventions, based on the promotion of functional ability for BADL [9]. 

Regarding the dynamics of specific functional capacity for each BADL, the 

results of this work showed that eating was the initially less affected task, however 

presented the most pronounced decline during the period, followed by walking, dressing 

and transferring. The activities that presented the least decline were toileting, personal 

hygiene and bathing. As found in other studies, this pattern of evolution in BADL 

follows, in a similar way, the hierarchy of early, mid and late loss BADL originally 

established by Katz [10,19,20]. Aiming at reflecting the functional capacity situation in 

a trustworthy manner, it must be highlighted that monitoring losses due to death or 

transference were not excluded herein.  

The capacity of eating was the activity that presented the highest degree of 

decline, as also established in other studies carried out in community-dwelling and 

institutionalized older adults [10,13,21]. This finding might be explained by the fact that 

the number of residents who were totally independent for eating in the baseline was 

higher than in other activities, but the probability of deteriorating the ability of eating 

was also higher [21]. Besides, eating is frequently the last basic activity of daily living 

to be lost by older adults, especially in the most frail residents, with severe cognitive 

impairment [10,21]. 

In line with the scientific literature, early-loss considered activities such as 

personal hygiene and bathing were among those presenting lowest functional decline 

during the period [13]. However it must be remarked that, differently from other 

studies, herein some of these selfcare activities did not present more pronounced decline 

than middle-loss activities, more related to mobility, such toileting [20]. In fact, the 

latter task presented the lowest decline in the period, as identified by Carpenter et al. 

(2006) in a subgroup of residents with severe cognitive capacity. The findings herein 

presented can be explained because toileting was already considerably affected in the 

baseline, also counting with high initial prevalence of urinary incontinence, over 50%, 

superior to other prospective studies on institutionalized older adults [9,11,13]. Wang et 

al. (2009) also identified that toilet use was the less affected activity and observed that 

residents who had more problems with sphincter control at baseline presented worse 

toileting function at follow-ups [13].  
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This work presents some limitations that must be recognized. Firstly, as a 

characteristic limitation of prospective studies, some subjects were lost during the 

monitoring period (approximately 26%), as a consequence of deaths and transferences 

back home or to other unspecified institutions. Therefore data on the specific 

functionality evolution for each BADL must be interpreted with caution, considering 

that the analysis did not exclude monitoring losses. New subjects were incorporated in 

the second wave of data collection (refreshment sample), to compensate for this issue 

that was already predicted in a sample of older, frail individuals. Also, all older adults 

transferred between NH included in this study continued to be analyzed in the new 

destination institutions, and those that moved back home and were re-institutionalized 

were also analyzed.  

A certain degree of difficulty was present in the evaluation of functional 

capacity, as occasionally the main caregiver interviewed at the beginning of the study 

was not present during one or more successive waves, for several reasons (vacation 

period, disease, was dismissed from the institution, etc.). In some cases, differences 

were observed in the classifications of different caregivers, regarding the dependency 

degree for each BADL. With the aim of minimizing this interference, the following 

measures were adopted: a) only the main researcher applied the instrument to evaluate 

functionality; b) functional capacity was always re-evaluated observing and comparing 

previous evaluations; c) whenever possible, the same caregiver was interviewed during 

all waves, or a recommended caregiver that had been present at the institution for at 

least six months; d) a second opinion was required when incongruencies were detected 

in the evolution of functional capacity.  

It must be highlighted that there were no data losses regarding evolution of 

functional capacity in the older adults initially registered in each institution in the 

successive waves. Although the older person could have been absent at the moment of 

data collection, information was provided by the caregiver. For the cases of residents 

that had been hospitalized for a period under three months, data were provided in 

accordance with the previous state to hospitalization. This study contributes with the 

representativeness of the sample of institutionalized older adults in Natal (Northeast 

Brazil), achieved thanks to the participation of the majority of NH. With the objective of 

facilitating international comparison, the interest variable was evaluated by an 

instrument based on previous studies on functional evolution in institutionalized older 

adults. To the best of the authors' knowledge and after exhaustive, systematic reviews, 
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this is the only longitudinal study on the functionality of institutionalized older adults 

carried out in Latin America.  

In conclusion, the incidence of functional decline throughout two years in 

institutionalized older adults was 50%, while approximately 34% maintained intact 

functional capacity in the period. Approximately 14% improved functional capacity for 

BADL in one or more evaluations. Eating was the activity that presented the highest 

decline throughout the period, followed by walking, dressing and transferring. The 

BADL that presented the lowest decline were toileting, personal hygiene and bathing. 

These findings provide useful information for the planning of preventive programs and 

rehabilitation interventions to improve BADL performance in older adults.  
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ABSTRACT 

Aim: To verify the probability of maintaining functional capacity in basic activities of 

daily living and identify the prognostic factors of functional decline in institutionalized 

older adults.  

Methods: A longitudinal study is presented herein, with 5 waves every 6 months, 

throughout 2 years (2013-2015), conducted with individuals ≥60 years old in10 nursing 

homes in the city of Natal-RN (Brazil). Functional capacity was assessed by the items 

‘eating’, ‘personal hygiene’, ‘dressing’, ‘bathing’, ‘transferring’, ‘toileting’ and 

‘walking’, through a 5-item Likert scale. Sociodemographic, institution-related and 

health-related variables were considered to establish the baseline. Time dependent 

variables included continence decline, cognitive decline, increase in the number of 

medication, and incidences of falls, hospitalizations and fractures. The actuarial method, 

the log-rank test and Cox's regression were applied as statistical methods.  

Results: The cumulative probability of functional maintenance was 78.2% (CI 95%: 

72.8-82.7%), 65.1% (CI 95%: 58.9-70.5%), 53.5% (CI 95%: 47.2-59.5%) and 44.0% 

(CI 95%: 37.7-50.2%) at 6, 12, 18 and 24 months, respectively. Predicting factors for 

functional decline were: severe cognitive impairment (HR=1.96; p=0.001), continence 

decline (HR=1.85; p=0.002) and incidence of hospitalizations (HR=1.62; p=0.020), 

adjusted by the incidence of depression, age, education level, presence of chronic 

illnesses and low weight. 

Conclusions: The cumulative probability of maintaining functional capacity in 

institutionalized older adults was only 44% at the 2-year follow-up. Prognostic factors 

for functional decline included severe cognitive impairment, continence decline and 

incidence of hospitalizations. 
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Key-words: Activities of Daily Living. Aged.Disabled Persons.Longitudinal 
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INTRODUCTION   

Reductions in fecundity and mortality rates, along with scientific and 

technological advances, have enabled the increase in life expectancy. As a consequence, 

population aging is a common phenomenon in most modern societies, and it is 

estimated that in 2050 the number of older adults in the world can reach 2 billion.
1,2

 In 

this context, a series of challenges emerge for public health, such as maintenance of 

quality of life and autonomy, and delaying the onset of impairment processes in this 

increasing population group, among other challenges.
3
 

Disabilities or impairments cause high socioeconomic impacts associated with 

institutionalization and death, frequently generating long term care and complications 

throughout time.
4
 Functional capacity can change/deteriorate considerably fast and, 

therefore, the study of transitions in the process of functional decline is fundamental for 

the planning of health services.
5
 Longitudinal studies are the most adequate type of 

epidemiological studies to better understand these impairment processes that occur 

during senility. Only longitudinal studies are capable of determining the effects of 

several factors on functionality, as well the magnitude and direction of the association 

between this outcome and the other independent variables.
6
 

There are few longitudinal studies on the dynamics of functional decline, 

especially in developing countries.
7–12

The study presented herein aims at broadening 

knowledge on functional decline in nursing homes (NH), through a 5-wave prospective 

study applied to a representative sample in a Northeast Brazil capital. The objective of 

this study was to verify the probability of maintaining functional capacity in Basic 
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Activities of Daily Life (BADL) and identify the prognostic factors for functional 

decline in institutionalized older adults.  

 

METHODS 

A longitudinal, prospective study is presented herein, carried out in 10 (71.4%) 

of the 14 NH registered in the Sanitary Vigilance of the municipality of Natal-RN 

(Brazil), throughout a 24-month period (2013-2015). The following statistical 

parameters were considered for calculation of sample size, according to the association 

between the outcome (functional decline) and the independent variable 'cognitive state': 

48.6% proportion of cases among the exposed individuals, 27.8% proportion of cases 

among the non-exposed individuals, 1.78 relative risk, significance level of 5% and 

power of 80.0%. The calculated sample was 164 individuals, which after the addition of 

25% to cover eventual losses, resulted in a minimum of 205 people.  

All residents at least 60 years old that were registered in the institutions during 

the study period were included. This age group is considered by the World Health 

Organization (WHO) to characterize as 'older adults' the inhabitants of developing 

countries.
13

The older adults that presented total functional impairment for BADL, as 

well as those in terminal state, coma or under palliative care, were excluded from the 

study. Further information is available in Jerez-Roig et al. (2016).
14

 

The dependent variable of the study was functional decline for BADL, 

considered when there was a reduction in the total score for 7 items (‘eating’, ‘personal 

hygiene’, ‘dressing’, ‘bathing’, ‘transferring’, ‘toileting’ and ‘walking’) extracted from 

Barthel's index.
15

 For each item, there is a Likert 5-point scale and, therefore the scale 

varied between 0 (total limitation in all BADL) and 28 (no limitations). For those 

individuals with increasing and decreasing scores throughout the study period, the 
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presence of functional decline was considered when the score was lower than the initial 

score.  

Also, sociodemographic, institution- and health-related variables were 

considered, which are detailed in Jerez-Roig et al. (2016).
14

 Time-dependent variables 

included hospitalizations, falls and fractures during the period, besides the incidences of 

urinary and fecal incontinences and cognitive decline. Regarding the dynamics of 

depression, the incidence of depression was considered, according to medical diagnosis 

within the medical records.  

Regarding the types of medication, the international ATC/DDD (Anatomical 

Therapeutic Chemical classification system and the Defined Daily Dose) classification 

system was applied for year 2013, as recommended by the WHO for studies on 

medication use.
16

 Eye drops, inhalators, vitamins and minerals were included, while 

antibiotics, nutritional support and ointments were excluded. This information, along 

with other health-related information, were obtained from medical records or were 

provided by the older adults or personnel at the institutions, in the case of cognitive 

impairment.  

Regarding mobility evaluation, the following states were considered: walks 

without aid, walks with aid, uses wheelchair, and bedridden. The cognitive state was 

evaluated by Pfeiffer's Test for the baseline (wave 1), and after 1 and 2 years (waves 3 

and 5, respectively). This test evaluates short- and long- term memory, orientation, 

information on daily activities, and mathematical capacity. This instrument enables the 

classification of older adults in intact mental function, and slight, moderate or severe 

cognitive decline, taking into consideration the education level of the individual.
17

 

For the nutritional state, the Mini Nutritional Assessment (MNA) was applied by 

previously trained and calibrated researchers, which classifies the older adults in three 
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different groups: individuals with adequate nutritional state (MNA ≥ 24), risk of 

malnutrition (MNA between 17 and 23.5); and malnutrition (MNA < 17).
18

 The Body 

Mass Index (BMI) was calculated from the relationship between weight (in kg) and 

squared height (in meters), using an electronic Tanita® scale and the average of two 

measurements, taken with an exact-height (1mm precision) portable stadiometer. The 

following categories were considered: underweight (<22 kg/m
2
), eutrophic (≥ 22 and < 

27 kg/m
2
)  and overweight (≥ 27 kg/m

2
).

19
 

This study is part of the research project "Human aging and health: the reality of 

institutionalized older adults in the city of Natal/RN", approved by The Research Ethics 

Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, under protocol number 

013/2014. Free informed consent forms were signed by the older adults or legal tutor, 

by the nursing assistant, and also by the NH directors, as determined by the National 

Health Council in resolution 196/96. 

The actuarial method was utilized to analyze functional decline throughout the 

5-wave cohort. Log-rank was applied for bivariate analysis. Those variables with p 

value equal to or under 0.25 and variables "age" and "sex" were considered susceptible 

for testing in the multiple model. Multivariate analysis was developed by Cox's 

regression, considering a 0.05 significance level. Forward selection was utilized to 

introduce covariables in the model, firstly introducing those variables with higher 

hazard ratio (HR) values, and observing the behavior and adjustment of the model 

(stepwise forward). Risk measurements were presented for HR, with the respective 

confidence intervals (CI) and p values. Finally, the proportionality test was carried out 

for the final model, followed by Schoenfeld residual analysis to verify validity of Cox's 

semiparametric model. The software STATA version 12 was utilized.  
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RESULTS 

The final total sample was constituted of 280 older adults, mostly females 

(75.4%), with average age 80.4 years (standard deviation, SD = 8.8). Regarding 

functional capacity, 93 (33.2%) older adults were totally independent and 187 (66.8%) 

were semidependent, i.e., presented limitations in at least one BADL. Further 

information on the sampling process is available in Jerez-Roig et al. (2016).
14

 

Table 1 contains the complete results for the life table analysis. The cumulative 

probability of maintaining functional capacity was 78.2% (CI 95%: 72.8-82.7%), 65.1% 

(CI 95%: 58.9-70.5%), 53.5% (CI 95%: 47.2-59.5%) and 44.0% (CI 95%: 37.7-50.2%) 

at 6, 12, 18 and 24 months, respectively. Figure 1 shows the survival curve, more 

pronounced at the beginning and smoother afterwards.  

 

Table 1 - Probability of maintaining functional capacity by the actuarial method 

(incident cases of functional decline in institutionalized older adults in 

Natal/RN).Natal/RN, 2016. 

Interval 

(months) 

Initially 

exposed 

Functional 

decline 

cases 

Number of 

observation 

losses 

Exposed to 

functional 

decline 

Conditional 

probability of 

functional 

decline 

Conditional 

probability of 

maintaining 

functional 

capacity 

Cumulative 

probability of 

maintaining 

functional 

capacity 

0├ 6 280 59 18 271 0.2177 0.7823 0.7823 
6├ 12 203 33 14 196 0.1683 0.8317 0.6506 
12├ 18 156 27 7 152.5 0.1770 0.8230 0.5354 
18├ 24 122 21 8 118 0.1779 0.8221 0.4401 
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Figure 1.Cumulative probability of maintaining functional capacity in institutionalized older 

people (n=280) in the city of Natal/RN (Brazil), during the period 2013-2015. Natal/RN 

(Brazil), 2016. 

 

According to log-rank, there were statistically significant differences  (p<0.05) 

in the survival curves (maintenance of functional capacity) for the variables age, 

education level, private health plan, institutionalization time, use of medication, type H 

medication, type N medication, nutritional state, consumption of alcohol, Parkinson's 

disease, osteoporosis, kidney failure, initial functional impairment, severe cognitive 

impairment, immobility, urinary and fecal incontinences, incidences of hospitalizations 

and fractures, as well as decline of urinary/fecal continence. Survival rates for the 

covariables with p values under 0.250 are depicted in Table 2. The remaining 

independent variables, except sex, are not shown.  
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Table 2.Survival rates for maintenance time of functional capacity in relation to the 

covariables with p values under 0.25, besides sex, in institutionalized older adults 

(n=280) in the city of Natal/RN. Natal/RN, 2016. 

 n Function

al decline 

Maintenance of 

functional capacity (% 

and CI 95%) 

p (log-rank) 

Age     

    60-75 83 34 51.2 (37.8-63.1) 
0.009* 

    ≥76 197 106 31.8 (23.6-40.3) 

Sex     

    Men 69 31 36.5 (21.6-51.5) 
0.459 

    Women 211 109 38.1 (30.1-46.0) 

Education level     

    High school-Undergraduate 80 46 29.9 (18.1-42.7) 
0.030* 

    Illiterate-Fundamental II 160 71 43.8 (34.0-53.2) 

Marital status     

    Married 36 20 31.0 (13.7-50.2) 
0.171 

    Other 233 114 39.1 (31.3-46.9) 

Private health plan     

    Yes 105 60 28.6 (18.1-40.1) 
0.007* 

    No 174 80 42.7 (33.4-51.6) 

Type of institution     

    For-profit LTIE 102 58 27.3 (16.7-39.1) 
0.007* 

    Not-for-profit LTIE 178 82 43.5 (34.4-52.2) 

Number of older 

adults/caregiver 

    

0-8.0 155 69 40.8 (30.7-50.6) 
0.060 

    ≥8.5 125 71 34.3 (24.5-44.3) 

Institutionalization time     

    1-39 months 140 76 32.6 (23.0-42.6) 
0.029* 

    ≥40 months 139 64 42.8 (32.5-52.7) 

Reason for institutionalization 

‘disease’ 

    

    No 234 116 38.6 (30.9-46.3) 
0.223 

    Sim 36 19      31.8 (13.5-51.8) 

Reason for institutionalization 

‘by own choice’ 

    

    No 258 131 36.6 (29.2-44.0) 
0.215 

    Yes 12 4 63.6 (29.7-84.5) 
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Medication     

    No 13 2 84.6 (51.2-95.9) 
0.010* 

    Yes 267 138 35.3 (28.2-42.6) 

Type C: medication for the 

cardiovascular system  

    

    No 110 62 33.7 (23.3-44.4) 0.120 

    Yes 167 78 40.5 (31.0-49.8)  

Type D: dermatologic 

medication 

    

    No 270 134 39.0 (31.7-46.1) 0.174 

    Yes 7 6 8.6 (0.1-43.0)  

Type H: thyroid medication     

    No 252 124 39.7 (32.2-47.1) 0.036* 

    Yes 25 16 16.3 (3.2-38.6)  

Type J: antibacterial medication     

    No 270 135 38.5 (31.3-45.7) 0.197 

    Yes 7 5 11.5 (0.1-51.0)  

Type L: medication for the 

endocrine system  

    

    No 273 136 38.6 (31.4-45.8) 0.123 

    Yes 4 4 0  

Type N: medication for the 

nervous system 

    

    No 60 21 57.8 (41.6-70.9) 0.003* 

    Yes 217 119 32.1 (24.4-40.0)  

Type R: medication for the 

respiratory system  

    

    No 264 136 37.1 (29.9-44.3) 0.203 

    Yes 13 4 51.9 (12.6-81.3)  

Low weight (BMI)     

    No 140 70 38.0 (28.1-47.9) 0.209 

    Yes 108 59 34.7 (23.8-45.7)  

Overweight (BMI)     

    No 178 95 34.5 (25.9-43.3) 0.247 

    Yes 70 34 41.2 (27.2-54.7)  

Nutritional state      

    Eutrophy 104 44 45.3 (33.0-56.8) 0.006* 

    Risk of 

malnutrition/malnutrition 

159 89 35.2 (26.4-44.1)  

Smoking     
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    No 193 102 34.6 (26.2-43.0) 0.058 

    Yes 86 37 45.9 (32.6-58.2)  

Alcohol     

    No 268 137 36.3 (29.1-43.5) 0.032* 

    Yes 11 2 80.0 (40.9-94.6)  

Chronic diseases     

    No 33 13 54.8 (33.7-71.7) 0.123 

    Yes 247 127 35.6 (28.1-43.1)  

Lung disease     

    No 268 138 36.7 (29.5-43.8) 0.099 

    Yes 12 2 80.9 (42.9-94.9)  

Dementia     

    No 216 103 41.3 (33.0-49.3) 0.164 

    Yes 64 37 27.5 (14.9-41.6)  

Parkinson's disease     

    No 270 132 39.5 (32.2-46.7) 0.009* 

    Yes 10 8 0  

Osteoporosis     

    No 250 130 35.5 (28.1-42.9) 0.035* 

    Yes 30 10 56.9 (32.4-75.5)  

Kidney failure     

    No 270 133 38.6 (31.3-45.8) 0.043* 

    Yes 10 7 13.0 (0.7-43.3)  

Initial functional impairment     

    No 93 37 49.3 (36.3-61.0) <0.001* 

    Yes 187 103 31.8 (23.5-40.4)  

Cognitive state     

    Intact/Slight- or moderate 

impairment 

130 52 48.6 (37.5-58.8) <0.001* 

    Severe cognitive impairment 145 85 27.8 (19.0-37.3)  

Mobility state     

    Walks without aid 136 64 41.6 (31.3-51.5) 0.027* 

    Walks with help/Uses 

wheelchair/Bedridden  

144 o76 34.4 (24.7-44.4)  

Urinary Incontinence     

    No 131 55 45.7 (34.7-56.1) 0.001* 

    Yes 149 85 30.6 (21.6-40.1)  

Fecal incontinence     

    No 192 88 41.3 (32.4-49.9) 0.007* 

    Yes 88 52 30.2 (19.0-42.2)  
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Falls      

    No 263 135 36.7 (29.4-44.0) 0.070 

    Yes 17 5 55.4 (21.1-79.9)  

Incidence of hospitalizations     

    No 209 86 45.5 (36.6-54.0) <0.001* 

    Yes 71 54 18.4 (9.4-29.8)  

Incidence of falls     

    No 183 81 42.8 (33.5-51.8) 0.125 

    Yes 97 59 30.7 (20.3-41.7)  

Incidence of fractures     

    No 262 125 39.7 (32.2-47.1) 0.002* 

    Yes 18 15 13.3 (2.0-35.3)  

Incidence of depression     

    No 252 122 38.3 (30.7-45.9) 0.118 

    Yes 28 18 35.1 (18.2-52.5)  

Decline of continence (urinary 

and/or fecal) 

    

    No 190 80 47.7 (38.7-56.1) <0.001* 

    Yes 90 60 17.3 (8.6-28.4)  

 

Table 3 contains the results of Cox univariate analysis for sociodemographic, 

institution- and health-related variables with p values under 0.250 that were not part of 

the multivariate model.  

 

Table 3 - Univariate analysis of covariables sex, as well as sociodemographics, related 

to the institution and health state, with p value under 0.25 that were not part of the 

multivariate model, regarding functional decline in institutionalized older adults 

(n=280) in Natal/RN. Natal/RN, 2016. 

 HR CI 95% p (Cox) 

Age    

    60-75 ref  
0.019* 

    ≥76 1.59 1.08-2.34 

Sex    

    Men ref  
0.504 

    Women 1.14 0.77-1.71 

Type of institution    
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    For-profit LTIE ref  
0.015* 

    Not-for-profit LTIE 0.66 0.47-0.92 

Number of older adults/caregiver    

0-8.0 ref  
0.090 

    ≥8,5 1.33 0.96-1.85 

Institutionalization time    

    1-39 months ref  
0.050 

    ≥40 months 0.72 0.51-1.00 

Medication    

    No ref  
0.033* 

    Yes 4.57 1.13-18.46 

Type C: for the cardiovascular system    

    No ref  
0.161 

    Yes 0.79 0.56-1.10 

Type D: dermatological medication    

    No ref  
0.224 

    Yes 1.66 0.73-3.76 

Type H: for the thyroid    

    No ref  
0.061 

    Yes 1.65 0.98-2.78 

Type L: for the endocrine system    

    No ref  
0,172 

    Yes 2,00 0,74-5,41 

Type N: for the nervous system    

    No ref  
0,007* 

    Yes 1,88 1,18-3,00 

Nutritional state     

    Eutrophy ref  
0.013* 

    Risk of malnutrition/malnutrition 1.58 1.10-2.27 

Alcohol    

    No ref  
0,069 

    Yes 0,27 0,07-1,11 

Chronic diseases    

    No ref  
0,165 

    Yes 1,50 0,85-2,65 

Lung disease    

    No ref  
0.153 

    Yes 0.36 0.09-1.46 

Dementia    

    No ref  0.210 
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    Yes 1.27 0.87-1.85 

Osteoporosis    

    No ref  
0.060 

    Yes 0.54 0.28-1.03 

Initial functional impairment    

    No ref  0.003* 

    Yes 1.79 1.22-2.61  

Mobility state    

    Walks without aid ref  

0.047*     Walks with help/Uses 

wheelchair/Bedridden  

1.40 1.00-1.96 

Urinary incontinence    

    No ref  
0.004* 

    Yes 1.64 1.17-2.30 

Fecal incontinence    

    No ref  
0.015* 

    Yes 1.53 1.09-2.16 

Falls in the last 30 days    

    No ref  
0.109 

    Yes 0.48 0.20-1.18 

Incidence of falls    

    No ref  0.166 

    Yes 1.27 0.91-1.77 

Incidence of fractures    

    No ref  0.007* 

    Yes 2.08 1.21-3.56 

 

Table 4 shows the results of multivariate analysis. Severe cognitive impairment, 

along with urinary and/or fecal incontinence and hospitalizations during the study 

period were identified as risk factors for the occurrence of functional decline, 

independently from the incidence of depression, age, education level, presence of 

chronic illnesses and low weight. The older adults that presented severe cognitive 

impairment at baseline were 96% more at risk of functional decline for BADL. The 

older adults that suffered deterioration of continence (urinary and/or fecal) and were 

hospitalized during the period presented 85% and 62% more risks, respectively, of 
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functional decline in BADL. The proportionality test for risk demonstrated the global 

proportionality of the final model (p=0.785). 

 

Table 4 – Final model for functional decline in institutionalized older adults (n=280) in 

Natal/RN, according to Cox's model. Natal/RN, 2016. 

 HR Adjusted HR  CI 95% p 

Cognitive state     

    Intact/moderate cognitive impairment ref   
0.001* 

    Severe cognitive impairment 1.91 1.96 1.30-2.94 

Decline of continence      

    No ref   
0.002* 

    Yes 1.99 1.85 1.24-2.75 

Incidence of hospitalization     

    No ref   
0.020* 

    Yes 2.18 1.62 1.08-2.43 

Incidence of depression     

    No ref   
0.069 

    Yes 1.42 1.69 0.96-2.97 

Age     

60-75 ref   
0.316 

≥76 1.59 1.25 0.81-1.93 

Education level     

    High school/undergraduate ref   
0.452 

    Illiterate/Fundamental II 0.69 0.86 0.57-1.28 

Chronic illnesses     

    No ref   
0.462 

    Yes 1.50 1.26 0.68-2.32 

Low weight (BMI)     

    No ref   
0.808 

    Yes 1.22 1.05 0.71-1.56 

 

DISCUSSION 

The results presented herein indicate that the probability of not suffering 

functional decline in institutionalized older adults, initially independent and semi-

dependent, dropped to only 44% after 24 months. It was also observed that the decline 

process of functional capacity was progressive and presented an exponential form, with 
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more accelerated decline at the beginning, which was progressively less pronounced 

towards the end.  

The trend was already identified in another study carried out with the same 

sample, where the incidence of functional decline was verified as 50%, of which 33% 

maintained unaltered functional capacity during the period. Only 14% presented 

functional improvement in one or more assessments.
14

 After systematic reviews and to 

the best of the authors' knowledge, there are no studies performing life table analysis in 

a sample of institutionalized older adults, which prevents comparisons with the results 

herein obtained.  

The Cox model verified that severe cognitive impairment was the strongest risk 

factor for functional decline in this sample of institutionalized older adults. It must be 

highlighted that approximately 50% of this sample presented severe cognitive 

impairment at baseline and this subgroup of residents tends to show the greatest 

deterioration in 'eating', a late loss BADL, which was the most affected 

task.
9,14

Cognitive deficits are also significant factors in health decline, even when there 

are no association with physical frailty.
7
 Cognitive performance is fundamental for the 

execution of daily life activities, and a systematic review identified cognitive 

impairment as one of the most important risk factors for functional status decline in 

community-dwelling older adults.
20

 

In institutionalized individuals, the association between functional decline and 

cognition has also been well-documented in several studies.
7–9,11

 A longitudinal study 

conducted in NH residents verified that baseline cognitive performance has stronger 

effects than the diagnosis of diseases, leading to increases in functional impairment over 

time.
7
 In the same line, another US study also verified that, upon admission, cognitive 

impairment was the most important predictor of BADL dependence and the severity of 
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impairment influenced the severity of functional decline over time.
11

 Also, a survival 

study carried out by Burge et al. in Swiss NH identified the same association and 

confirmed that individuals with impaired cognition were less likely to experience 

improvements in BADL performance.
8
 

Decline in bladder and/or bowel continence during the study period was also a 

significant predicting factor for functional deterioration in the study presented herein. 

Incontinence is a multifactorial syndrome, which is part of the disabling senility process 

and can lead to a decrease in physical capacity and worse BADL performance.
21,22

 A 

previous cross-sectional study identified a high prevalence of functional urinary 

incontinence (due to cognitive and/or physical limitations) at the baseline of this study, 

and also a strong association between physical limitations and immobility, and between 

physical inactivity and cognitive impairment.
22

 Three longitudinal studies in different 

countries have also identified fecal and/or urinary incontinence as significant risk 

factors for functional decline in institutionalized older adults.
8,10,12

 Besides, Burge et al. 

(2013) found that sphincter control was a predicting factor for functional improvement.
8
 

The third risk factor for functional decline that was included in the final model 

was the incidence of hospitalizations during the 2-year period. The inverse direction of 

this association is more explored in scientific literature, and a recent systematic review 

found moderate evidence that disability is associated with future NH admission and 

hospitalization.
23

 Also, it is well known that many NH residents experience illness 

episodes that require brief hospital stays, during which many suffer physical 

deconditioning, leading to long-term loss of independence and quality of life.
11,24

 

Therefore, it is fundamental to intensify rehabilitation interventions during hospital 

stays, as the early introduction of transitional care programs have proved to be effective 

in improving functional status in hospitalized, at-risk older adults.
8,24
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Nevertheless, sociodemographic variables such as age and the female gender, 

despite presenting lower rates of functional maintenance, were not finally associated 

with higher risks of functional decline. The differences in the survival curves regarding 

consumption of tobacco and alcohol can be explained by the lower degree of immobility 

in the individuals who had these toxic habits. Higher functional decline in older adults 

that had private health plans, higher education levels and shorter institutionalization 

times follows the characteristic profile of private NH residents, who are generally 

institutionalized with a more advanced impairment process.
25

 

As a limitation of the study, monitoring losses due to deaths and transfers must 

be mentioned, which reached a proportion of approximately 26%. This issue was 

initially predicted (in a sample of older, frail individuals), and to compensate for it, new 

individuals were incorporated in the second wave of data collection. Residents who 

were transferred between participating NH, and those who returned home but were re-

admitted to participating NH, continued to be evaluated. 

The specific evaluation of functional capacity is recognizably difficult, as 

occasionally the main caregiver interviewed at the beginning of the study was not 

present in successive waves. In some cases, differences were noticed between the 

evaluations of the caregivers regarding classification of the resident (degree of 

dependency in each activity).  Several measures were taken to control this issue: a) only 

the main researcher applied the functionality gauging instrument; b) previous 

evaluations were always considered when re-evaluating functional capacity; c) the same 

caregiver was interviewed in all waves, whenever possible, or a recommended caregiver 

who had been working at the institution for at least 6 months, and d) second opinions 

were required when incongruencies were detected in functional capacity dynamics.  
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Pfeiffer's test for evaluation of cognitive state is still not validated in Brazil, but 

it was selected because the currently validated instruments (with higher cognitive 

demands), would have caused a floor effect in the classification of residents, 

characterized by high frequencies of frailty and cognitive impairments. Another aspect 

that must be mentioned is that chronic diseases could have been under-registered, due to 

under-diagnosis of these conditions in NH. To compensate for this issue, health 

professionals were also interviewed to gather the maximum amount of information, and 

disease registration was improved in the successive evaluation waves.  

The sample herein considered is representative of the elderly institutionalized 

population of the studied city, thanks to the participation of most NH of the city, which 

was demonstrated in the calculation of the sample size. It must be highlighted that there 

were no data losses throughout successive waves, regarding functional capacity 

evaluation in the older adults initially registered in each institution. Although it could 

happen that the older adult was not present at the NH at the moment of data collection, 

information was provided by the nursing assistant.  For independent variables, the 

majority of older adults presented complete data; for the remainder of the sample, 

missing data was negligible (under 15%).  

With the aim of facilitating international comparison, the interest variable was 

evaluated by an instrument based on previous studies on functional dynamics in 

institutionalized older adults. This study also stands out due to the wide variety of 

considered variables, including nutritional and medication  information, obtained thanks 

to the multidisciplinary character of the research project. To the best of the authors' 

knowledge, this is the first survival analysis on functional decline carried out in 

institutionalized older adults in Latin America. Due to the design characteristics of the 

longitudinal study itself, it is possible to establish causal relationships between 
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independent variables and the analyzed outcome, which facilitates the practical 

implications of this study.  

It can be concluded that the probability of suffering functional decline after 2 

years was approximately 56% in this sample of institutionalized older adults. The 

survival curve for maintenance of functional capacity presents an exponential form, 

indicating that there is a more pronounced initial decline that is smoothed out 

afterwards. The prognostic factors for functional decline were initial severe cognitive 

impairment as well as continence decline and incidence of hospitalizations. These 

conditions are susceptible of prevention and treatment and, therefore, this study 

highlights the importance of intervening in these aspects with the objective of delaying 

the onset of impairment processes.  

 

The authors declare no conflict of interest. 
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