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RESUMO 

 

As limitações de atividades são dificuldades que um indivíduo pode apresentar ao 

realizar determinadas tarefas da vida cotidiana e determina parte do estado de 

incapacidade do indivíduo. No Brasil, a prevalência de limitações de atividades chega 

a 32% da população de pessoas idosas. Conhecer as prevalências de limitações de 

atividades em termos de capacidade funcional da pessoa idosa e analisar as 

associações entre capacidade funcional e as características sociodemográficas e 

econômicas dos indivíduos, bem como as características ecológicas de desigualdade 

social de gênero e socioeconômicas no âmbito das Unidades Federativas Brasileiras 

são peças fundamentais para a estruturação das ações de assistência e vigilância em 

saúde. Portanto, o objetivo do presente estudo foi criar um índice de capacidade 

funcional e, desta forma, poder estimar a magnitude das diferenças de gênero na 

capacidade funcional entre as pessoas idosas e examinar se estas diferenças 

poderiam estar associadas a fatores contextuais socioeconômicos e de desigualdade 

social de gênero em nível das Unidades Federativas. Trata-se de um estudo 

transversal e ecológico de base populacional que incluiu os residentes com 60 ou mais 

anos de idade participantes da Pesquisa Nacional de Saúde, conduzida em 2013, no 

Brasil. O índice de capacidade funcional foi construído e validado a partir de um 

modelo de crédito parcial generalizado de teoria de resposta ao item, atendidos os 

pressupostos de dimensionalidade do espaço latente e independência local 

estocástica. Foram estimadas as diferenças de gênero na capacidade funcional em 

cada Unidade Federativa. Para determinar se as variáveis contextuais 

socioeconômicas e de desigualdade social de gênero foram associadas com as 

diferenças de gênero na capacidade funcional, foram ajustados modelos de regressão 

linear multinível com efeitos de interação de nível cruzado, controlados por variáveis 

em nível individual e contextual, produzindo os coeficientes e respectivos intervalos 

de confiança de 95%. Para o Brasil, os resultados indicaram que 17% dos idosos 

apresentaram alguma limitação em atividades básicas da vida diária e 29% nas 

atividades instrumentais da vida diária. As mulheres apresentaram desvantagens em 

capacidade funcional maiores que os homens e encontrou-se no grupo de idosos 

octogenários uma prevalência de 70% nas limitações de atividades. Os menores 

índices de capacidade funcional foram encontrados entre os idosos com idade mais 
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avançada, principalmente o grupo dos octogenários e analfabetos. Observou-se que 

as Regiões Norte e Nordeste apresentaram maiores desvantagens na capacidade 

funcional, principalmente entre as mulheres. O Amazonas, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Alagoas detiveram as piores condições de capacidade funcional entre os 

idosos. Além disso, em Alagoas, Maranhão e Pernambuco as magnitudes das 

diferenças de gênero, em desfavor das mulheres, foram maiores. Com base nos 

resultados encontrados, a hipótese deste estudo foi confirmada ao demonstrar que as 

Unidades Federativas Brasileiras com maiores diferenças de gênero em capacidade 

funcional foram aquelas com as maiores desigualdades sociais de gênero, sendo 

amplamente influenciadas pelas maiores desigualdades de renda. 

 

Palavras-chaves: Estatísticas de sequelas e incapacidade. Idoso. Desigualdades em 

saúde. Análise Multinível. 
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ABSTRACT 

 

Activity limitations are difficulties an individual may have to perform certain tasks of 

daily life and determines part of the individual's disability status. In Brazil, the 

prevalence of activity limitation reaches 32% of the population of elderly people. 

Knowing the prevalence of activity limitations in terms of functional capacity of the 

elderly and to examine the associations between functional capacity and socio-

demographic and economic characteristics of individuals, as well as the social gender 

inequality and socioeconomic characteristics within the Brazilian Federative Units are 

fundamental to the structure of assistance actions and health surveillance. Therefore, 

the aim of this study was to create the functional capacity index and thus able to 

estimate the magnitude of gender differences in functional capacity among the elderly 

and examine whether these differences could be associated with social gender 

inequality and socioeconomic contextual factors in terms of Federative Units. This is a 

cross-sectional and ecological population-based study that included residents aged 60 

years old participating in the National Health Survey, conducted in 2013, in Brazil. The 

functional capacity index was developed and validated from a generalized partial credit 

model of item response theory, provided the assumptions of dimensionality of the 

latent space and stochastic local independence. Gender differences were estimated in 

functional capacity in each Federative Unit. To determine if the social gender inequality 

and socioeconomic contextual variables were associated with gender differences in 

functional capacity were adjusted multilevel linear regression models with cross-level 

interaction, controlled by individual- and contextual-level variables, which yielded 

coefficients and their 95% confidence intervals. For Brazil, the results indicated that 

17% of the elderly had some limitation in activities of daily living and 29% in 

instrumental activities of daily living. Women had higher functional capacity 

disadvantages than men and was found in the group of octogenarians a prevalence of 

70% in activity limitations. The smallest functional capacity indexes were found among 

older people with older age, especially the group of octogenarians and illiterate. It was 

noted that the North and Northeast Region had greater disadvantages in functional 

capacity, especially among women. Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraiba and 

Alagoas detained the worst conditions of functional capacity among the elderly. 

Moreover, in Alagoas, Pernambuco and Maranhao the magnitude of gender 
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differences, in disadvantage for women, were higher. Based on these results, the 

hypothesis of this study was confirmed by demonstrating that the Brazilian Federative 

Units with the largest gender differences in functional capacity were those with the 

greatest social inequalities of gender, being largely influenced by higher income 

inequality. 

 

Keywords: Statistics on sequelae and disability. Aged. Health inequalities. Multilevel 

analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A distribuição de idade da população brasileira mudou dramaticamente nas 

últimas duas décadas, quando o número de idosos no Brasil duplicou e é projetado 

dobrar novamente nos próximos 20 anos (MILLER, TIM; CASTANHEIRA, 2013). Até 

mesmo entre os países desenvolvidos, poucos apresentaram velocidade de 

envelhecimento populacional como tem ocorrido com o Brasil (PASKULIN et al., 

2011). Diante deste quadro, a parcela dos sobreviventes, ou seja, aqueles com 80 

anos ou mais, cresce cerca de 4% ao ano, bem mais do que o crescimento da 

população total que foi de apenas 1% (LEBRÃO, 2007). Hoje, a população com 80 

anos ou mais corresponde a 2,9 milhões de pessoas, representando 14% da 

população idosa brasileira (KÜCHEMANN, 2012). 

Nesta perspectiva, o envelhecimento populacional acelerado, juntamente com 

o aumento da prevalência das doenças crônico-degenerativas nas últimas décadas 

traz uma série de questões cruciais para gestores e pesquisadores dos sistemas de 

saúde, com repercussões para a sociedade como um todo, especialmente em um 

contexto de acentuada desigualdade social, pobreza e fragilidade das instituições 

(VERAS, 2009). As projeções apontam que a população idosa com incapacidade 

funcional tende a aumentar drasticamente em um período curto de tempo. Por isso, a 

avaliação da capacidade funcional vem se tornando um instrumento particularmente 

importante para avaliar o estado de saúde dos idosos, uma vez que muitos possuem 

várias doenças simultaneamente, as quais variam em severidade e provocam 

diferentes impactos na vida cotidiana (PARAHYBA; SIMÕES, 2006).  

A relação das áreas conceituais da medida definida por diversos modelos de 

incapacidade em uso hoje fornece um caminho que se estende das doenças, 

deficiência e dificuldades funcionais até a incapacidade per se. Estas doenças, que 

podem envolver condições agudas ou problemas crônicos, afetam os sistemas 

corpóreos e levam à deficiência. Esta última pode envolver limitações funcionais, em 

termos de limitações em ações físicas e mentais e, consequentemente, pode levar à 

incapacidade, que envolve a dificuldade em realizar atividades em quaisquer domínios 

da vida (NIKOLOVA et al., 2011). Este processo pode ser acelerado pelos fatores de 

risco pessoais e ambientais ou ser retardado pelos meios de suporte externos e 

determinadas intervenções (ALTMAN, 2013; LIMA; LIMA, 2014). 
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Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 apontam que quanto 

mais elevada a idade, maior a proporção de pessoas com limitação de atividades, 

variando de 2,8% para aqueles de 60 a 64 anos de idade, a 15,6% para as de 75 anos 

ou mais de idade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2015b). Isto reforça a noção de que o envelhecimento populacional pode passar a 

representar mais um problema que uma conquista da sociedade, na medida em que 

os anos de vida ganhos não sejam vividos em condições de independência e saúde 

(PARAHYBA; SIMÕES, 2006). Por isso, qualquer política destinada aos idosos deve 

levar em conta a capacidade funcional, a necessidade de autonomia, de participação, 

de cuidado e de autossatisfação (VERAS, 2009). 

Assim, a análise multinível, ao abordar conjuntamente os fatores individuais e 

contextuais na análise epidemiológica da capacidade funcional das pessoas idosas, 

reflete de modo mais adequado o impacto da incapacidade sobre as famílias, o 

sistema de saúde e, principalmente, a qualidade de vida dos idosos. Desta maneira, 

o presente trabalho oferece contribuições para a priorização em saúde baseada em 

indicadores de funcionalidade, bem como subsídios para implantação e 

implementação de políticas efetivas de promoção da saúde, com um enfoque nas 

diferenças de gênero entre pessoas idosas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste capítulo, abordar-se-á o referencial teórico que sustenta o 

desenvolvimento deste estudo. Para tanto, inicia a seção com o tópico “Brasil, um País 

de velhos jovens” que apresentará os impactos relevantes da transição demográfica 

e os aspectos básicos da transição epidemiológica.  

A segunda seção buscará refletir sobre “As lacunas da identidade da pessoa 

idosa” de forma a explorar a importância dos fatores que influenciam a longevidade e 

suas relações com a incapacidade e a doença relacionada à idade. Em seguida, traz-

se uma seção sobre “A incapacidade dos sobreviventes”, a qual tratará da questão 

sobre as mudanças no padrão de estado funcional das pessoas com sobrevida. 

 Nesta perspectiva, a quarta seção apresentará a “Padronização internacional 

da linguagem de funcionalidade, incapacidade e saúde”, proposta pela Organização 

Mundial da Saúde, a qual oferece um referencial teórico para subsidiar modelos de 

medição, além de estudar os diferentes aspectos dos processos de funcionalidade e 

incapacidade. Posteriormente, no quinto momento, serão apresentados os “Níveis 

dominantes de medição da funcionalidade” definida pelos índices de atividades da 

vida diária usados atualmente e que dão suporte à criação do índice de capacidade 

funcional preconizado neste estudo.  

Em sua sexta seção, esta revisão abordará os aspectos do “Direito sanitário 

como garantidor das políticas do idoso relacionadas à questão da funcionalidade no 

Brasil” e, portanto, traz as principais legislações vigentes que tratam sobre o assunto.  

Por fim, serão apresentadas algumas questões importantes sobre as 

“Desigualdades sociais em saúde” e que podem refletir injustiças relacionadas à 

distribuição desigual de saúde e de doença entre os grupos sociais. Neste tópico, 

serão abordados alguns indicadores de desigualdade social em saúde, especialmente 

as desigualdades relacionadas ao gênero. 
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2.1  BRASIL, UM PAÍS DE VELHOS JOVENS 

 

 O Brasil não é mais um país de jovens (VERAS, et al., 2013). Em 2010, havia 

19,6 milhões de idosos com 60 ou mais anos de idade, o equivalente a 11,0% da 

população brasileira. Estima-se que em 2050 o Brasil passará a ter 29,4% (66,5 

milhões) de idosos com 60 anos ou mais, e terá 5,1% (11,4 milhões) de octogenários1. 

Isso corresponde a mais que três vezes a população de idosos do ano de 2010. 

Na década de 80, a pirâmide populacional brasileira era caracterizada por uma 

base larga composta por jovens e um topo estreito de pessoas idosas; tipicamente 

uma pirâmide em expansão. No entanto, esta realidade se inverteu e, atualmente, a 

pirâmide populacional está em contração, revelando o último estágio de uma transição 

demográfica. A Figura 1 representa este processo de contração de maneira singular, 

caracterizando que a população do Brasil está em processo rápido de 

envelhecimento. 

 

Figura 1 – Pirâmide populacional referente às populações projetadas de 1980 a 2050 no 
Brasil, por sexo e grupos de idade. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013. 

                                            
1 Dados da Projeção da População do Brasil por sexo e idade: 2000-2060 – Revisão 2013, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 População Censo 2010          1980          2050 
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  Não obstante, este processo de envelhecimento populacional é irreversível, 

uma vez que se trata de um envelhecimento pela base, considerando-se que as 

mulheres brasileiras estão tendo menos filhos. A partir da segunda metade da década 

de 60, a rápida redução da fecundidade desencadeou uma série de mudanças 

profundas na distribuição etária brasileira, tal como ocorreu na maioria dos países da 

América Latina (WONG; CARVALHO, 2006). Soma-se a isso, o envelhecimento pelo 

topo, onde o grupo de idosos passou a ser mais representativo em função do aumento 

da expectativa de vida. 

É uma verdadeira revolução demográfica que começa com a proporção de 

idosos crescendo mais rapidamente que qualquer outro grupo. Certamente, é nesta 

velocidade que os gestores de políticas públicas devem se preocupar 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002). Identificar as condições de saúde dos 

idosos mais velhos e suas vulnerabilidades, por exemplo, possibilita intervenções 

direcionadas, de forma a atender suas demandas e melhorar sua qualidade de vida 

(ROSSET et al., 2011). A ação retardada poderá ter consequências graves e resultar 

em uma “crise do envelhecimento” em termos de aumentos acentuados nas taxas 

fiscais e reduções nos benefícios de saúde individual e de renda durante os anos de 

aposentadoria (MILLER, TIM; CASTANHEIRA, 2013). 

Por outro lado, em paralelo, a transição epidemiológica ocorreu e o atual padrão 

de doença é predominantemente de doenças crônicas não transmissíveis, do mesmo 

modo que ocorreu a transição demográfica e esta demonstra que, como define Renato 

Veras, “o Brasil é um país jovem de cabelos brancos” (VERAS, 2011). Assim, é 

importante avaliar as mudanças potenciais na expectativa de vida, inclusive a 

expectativa livre de incapacidade, resultante da eliminação das doenças crônicas 

(CAMPOLINA et al., 2014a).  

A complexidade crescente de um Brasil imerso em grandes desigualdades 

sociais e suas dramáticas transformações demográficas e epidemiológicas impõem 

dificuldades na implantação e implementação de políticas de atenção às 

necessidades desta nova estrutura etária emergente. Este cenário de um Brasil que 

envelhece prematuramente, a composição do estado de saúde e o estado de 

incapacidade da população idosa podem tomar um rumo indesejável e se tornar, em 

pouco tempo, bastante desfavorável. As redes familiares e domésticas estão 
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perdendo espaço antes que mecanismos sociais para efetuar as transferências 

institucionais estejam bem definidos (PALLONI; PINTO-AGUIRRE; PELAEZ, 2002). 

É preciso buscar se há uma homogeneidade relacionada ao processo de 

envelhecimento e entender quais fatores ou fenômenos estão associados com estes 

padrões, isto é, quais deles influenciam a maneira de envelhecer de cada indivíduo e 

como os efeitos contextuais indesejáveis podem ser mitigados ou eliminados, 

enquanto se trabalha para assegurar o direito à saúde das pessoas idosas. 

De qualquer forma, existe uma grande dificuldade em estabelecer essa 

identidade da pessoa idosa e quais políticas públicas podem ser melhor direcionadas 

para esta população, considerando-se toda sua complexidade e necessidades 

básicas. Sobretudo, é necessário resguardar a integralidade da atenção e eliminar as 

disparidades evitáveis dos determinantes sociais em saúde. Neste sentido, a corrente 

científica da Geriatria e Gerontologia precisa estabelecer um fluxo direcionado a estas 

questões e considerar o idoso como parte de uma coletividade, sem esquecer suas 

necessidades individuais.  

  

2.2  AS LACUNAS DA IDENTIDADE DA PESSOA IDOSA 

 

Atualmente não existe nada definitivamente estabelecido para identificar um 

idoso, apesar de nos estágios iniciais do desenvolvimento humano existir um 

fenômeno fisiológico razoavelmente claro que pode ser usado como base para 

estabelecer as categorias de idade, tais como a primeira e segunda dentição e o início 

da puberdade. 

A Organização Mundial da Saúde adota a idade cronológica de 65 anos como 

uma definição de idoso em países desenvolvidos e 60 anos em países em 

desenvolvimento (CIOSAK et al., 2011). Esta definição é um tanto arbitrária e 

frequentemente está associada com a idade em que alguém pode receber os 

benefícios previdenciários. Para a Organização das Nações Unidas (ONU) não há um 

critério numérico padrão atual, mas se acordou que o ponto de corte é 60 ou mais 

anos para se referir à população idosa (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2000).  
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Entretanto, o conceito de idade é multidimensional e não é uma boa medida de 

desenvolvimento humano, pois tanto a idade quanto o próprio processo de 

envelhecimento possuem outras dimensões e significados que extrapolam as 

dimensões da idade cronológica (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

Parece óbvio que quanto maior é a idade, maior é também a probabilidade que 

o indivíduo tem de morrer, pois, com o passar dos anos, há uma redução da reserva 

funcional, o que torna as pessoas mais susceptíveis a doenças e eventos fatais. 

Porém, se espera que estes eventos fatais não sejam precedidos de longos períodos 

de doenças, incapacidade e sofrimento entre os idosos em velhice avançada (MAIA; 

DUARTE; LEBRÃO, 2006). 

O envelhecimento é normalmente definido como a perda progressiva de 

função, acompanhada pela diminuição da fecundidade e o aumento da mortalidade 

com o avançar da idade. Mas, o envelhecimento não pode ser explicado simplesmente 

como resultado inevitável do uso e desgaste biológico. O principal determinante na 

evolução da longevidade é considerado ser o nível de mortalidade extrínseca, que é 

vista como resultado dos perigos do ambiente (KIRKWOOD; AUSTAD, 2000). À 

medida que o corpo humano fosse exposto a estes perigos uniformemente através 

das idades, a mortalidade extrínseca não representaria envelhecimento e seria 

constante durante a vida (KOOPMAN et al., 2015). 

As tendências demográficas das últimas três décadas têm mostrado que, ao 

invés de alcançar um platô como muitos analistas esperavam, a esperança de vida 

humana continuou a crescer e não mostrou nenhum sinal de desaceleração. Isto 

causou uma surpresa, porque a visão convencional do envelhecimento é que a 

esperança de vida máxima seja algo “fixo”. Agora, a própria natureza do processo de 

envelhecimento nos leva a reexaminar tudo. Hoje não faz sentido pensar em 

“envelhecimento dirigido como um relógio”, pois em populações naturais isto é 

dificilmente observado. No entanto, sabe-se que há um componente claro e 

hereditário na longevidade humana (KIRKWOOD, 2005). 

É preciso levar em conta que os problemas de saúde enfrentados pelos idosos 

não se iniciam quando se atinge os 60 anos, pois são resultado, de outros fatores, do 

acúmulo de experiências passadas, dos cuidados com a saúde, das condições de 

moradia, educação, alimentação e higiene, da prática de atividade física e das 
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oportunidades perdidas ou aproveitadas em vida (CAMARGOS; RODRIGUES; 

MACHADO, 2009).  

Portanto, quando se fala de sobrevida não é o mesmo que falar de saúde. 

Discute-se atualmente se, à medida que a esperança de vida continua a crescer no 

mundo inteiro, a vida irá significar, em média, um período mais longo desperdiçado 

com sofrimento por causa de fragilidade, incapacidade e doenças relacionadas à 

idade. É preciso entender muito mais sobre os fatores que influenciam a longevidade 

e suas relações com a incapacidade e a doença relacionada à idade, pois o 

envelhecimento é mais intrinsecamente maleável que se pensava, e é preciso explorar 

esta descoberta para aumentar o bônus de saúde de cada indivíduo como uma fração 

do tempo de sua vida, independentemente de quanto tempo este último possa ser 

(KIRKWOOD, 2008). 

 

2.3  A INCAPACIDADE DOS SOBREVIVENTES 

 

Está claro que o envelhecimento é um processo intrinsecamente complexo e, 

portanto, é dirigido por múltiplos mecanismos causais. Para muitas condições 

clinicamente importantes, a idade é um fator de risco extremamente relevante. No 

entanto, como exatamente o envelhecimento torna o indivíduo mais velho e mais 

vulnerável à doença, é ainda pouco compreendido. Mesmo assim, muito menos 

explicável, é esta temática ainda não ser o foco de muitas pesquisas (KIRKWOOD, 

2011). 

O progresso tecnológico e científico da Medicina conseguiu prolongar a vida 

retangularizando a curva de mortalidade. Como consequência, as melhorias na 

assistência médica nas últimas décadas mantiveram vivas as pessoas que não 

poderiam de outra forma ter sobrevivido, embora isto tenha ocorrido às custas do 

aumento da incapacidade entre os idosos. Até mesmo quando corretamente e 

eticamente aplicados, estes desenvolvimentos levaram a uma elevada carga de 

doenças crônicas entre estes sobreviventes (MICHEL; NEWTON; KIRKWOOD, 2008). 

Nesta perspectiva, o viés de sobrevivência deve ser considerado em estudos 

sobre a saúde do idoso. As pessoas idosas em estudos epidemiológicos são 
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sobreviventes porque aqueles expostos a fatores de risco têm maior probabilidade de 

morte prematura. Por isso, este viés tende a diminuir a magnitude das associações 

encontradas entre os fatores de risco e doença ou condição relacionada à saúde das 

pessoas idosas (LIMA-COSTA; BARRETO, 2003). 

Vê-se que agora a questão se concentra nas mudanças no padrão de estado 

funcional daqueles com sobrevida que constituem a “transição de incapacidade” ou 

“transição funcional”. Em geral, as taxas brutas de incidência de incapacidade são 

mais elevadas nos estados iniciais da transição epidemiológica e os níveis de 

prevalência são mais baixos. Como a transição continua, uma inversão destes níveis 

acontece. Há proposições científicas que estabelecem que a probabilidade de um 

indivíduo apresentar comorbidades aumenta com a sobrevida aumentada. Isto então 

leva a maiores níveis de prevalência de incapacidade (NOGUEIRA et al., 2010; 

ROBINE; MICHEL, 2004). 

As projeções estimam que o número de fraturas de quadril no Brasil deve 

chegar a 160 mil casos por ano até 2050, sendo cerca de 121 mil somente em 2010 

(STOLNICKI; OLIVEIRA, 2016). A importância de tais fraturas é evidente não apenas 

em relação à sua alta incidência na população idosa, na morbidade e mortalidade que 

as acompanham, mas também no considerável encargo econômico e social que elas 

representam (BERRAL et al., 2008). Por outro lado, o número de casos de demência 

alcançará 37 milhões em uma população de 1,1 bilhão de pessoas com mais de 65 

anos em 2050 (LOCKHART; LESTAGE, 2003). Estas duas condições profundamente 

incapacitantes ajudam a explicar as preocupações de uma pandemia de incapacidade 

(MICHEL; NEWTON; KIRKWOOD, 2008).  

Nesta concepção, Robine e Michel (2004) propuseram um quadro simplista do 

envelhecimento populacional através da introdução de quatro elementos importantes: 

1) Um aumento dos coeficientes de sobrevida de pessoas doentes, que 

explicaria a expansão da morbidade;  

2) Um controle da progressão das doenças crônicas, que explicaria um súbito 

equilíbrio entre a queda da mortalidade e o aumento da incapacidade;  

3) Uma melhoria no estado de saúde e comportamentos de saúde das novas 

coortes de pessoas idosas, que explicaria a compressão da morbidade; e  
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4) Uma eventual emergência das populações muito velhas e frágeis, que 

explicaria a nova expansão da morbidade. Seria um processo de sobredeterminação, 

definindo o aparecimento de algo que, como tal, não existia antes no sistema, 

considerando-se múltiplas e dinâmicas determinações causais (ALMEIDA-FILHO; 

COUTINHO, 2007). 

 

Todos estes elementos coexistem atualmente e os cenários futuros — 

expansão ou compressão da incapacidade — dependem de seus respectivos pesos 

e levam à necessidade de se elaborar uma nova teoria geral sobre o envelhecimento 

populacional (ROBINE; MICHEL, 2004). Variações na expectativa de vida livre de 

incapacidade e na proporção de anos a serem vividos sem incapacidade mostraram 

que a expansão da morbidade está em processo contínuo na população idosa do 

município de São Paulo, entre 2000 e 2010 (CAMPOLINA et al., 2014b). No entanto, 

embora uma evidência indireta sugira a expansão da morbidade ao invés da 

compressão, existe uma necessidade urgente de pesquisas que documentem os 

padrões de morbidade das principais doenças crônicas e suas ligações com o 

aumento da sobrevida em idosos (BELTRÁN-SÁNCHEZ; RAZAK; SUBRAMANIAN, 

2014).  

Nesta perspectiva, as estimativas de expectativa de vida saudável têm sido 

utilizadas para suprir a demanda por informações sobre a quantidade de anos vividos 

com saúde, pois refere o número médio de anos de vida que uma pessoa de 

determinada idade pode esperar viver com saúde (CAMARGOS; RODRIGUES; 

MACHADO, 2009). Os indicadores de expectativa de vida saudável combinam 

informação sobre mortalidade e morbidade ou incapacidade. Sabe-se que situações 

de fragilidade são crescentes a idades avançadas e podem finalizar em situações de 

perda de autonomia e de incapacidade. No entanto, a incapacidade não é uma 

consequência inevitável do envelhecimento (BRAVO; GONZÁLEZ; BARANERA, 

2012). 

Embora haja muitos modelos preconizados para definir incapacidade, este 

estudo ficará restrito a um eixo importante na estruturação de modelos conceituais 

fornecido pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, 

desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde. Esta classificação traz um enfoque 
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positivo, considerando as atividades que um indivíduo que apresenta alterações de 

função e/ou da estrutura do corpo pode desempenhar, assim como sua participação 

social. A classificação não constitui apenas um instrumento para medir o estado 

funcional dos indivíduos, pois permite avaliar as condições de vida e fornecer 

subsídios para políticas de inclusão social (FARIAS; BUCHALLA, 2005).  

 

2.4  PADRONIZAÇÃO INTERNACIONAL DA LINGUAGEM DE FUNCIONALIDADE, 

INCAPACIDADE E SAÚDE 

 

A Organização Mundial da Saúde, através de um modelo biomédico, fez uma 

distinção entre deficiência (impairment)2, incapacidade (disability)3 e desvantagem 

(handicap), na Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (CIDID)4 e no relatório publicado pelo Comitê de Especialistas da 

Organização Mundial da Saúde em Prevenção e Reabilitação de Incapacidades5 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1980, 1981), de acordo com o apresentado 

na Figura 2. 

Figura 2 – Definições sobre deficiência, incapacidade e desvantagem. 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 1980. 

                                            
2  Segundo a OMS (1980), é um termo mais inclusivo que “desordem” que também inclui as perdas. 
Por exemplo, a perda de um membro inferior ou superior é uma deficiência, mas não uma desordem. 
3 Assumiu-se a tradução oficial brasileira dada pela Classificação Internacional de Deficiências, 
Incapacidades e Desvantagens – CIF (CENTRO COLABORADOR DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE PARA A FAMÍLIA DE CLASSIFICAÇÕES INTERNACIONAIS, 2003). No entanto, sabe-se da 
importância de se considerar as traduções mais precisas e aceitáveis para a língua portuguesa das 
palavras em inglês impairment (lesão) e disability (deficiência), proposta por Diniz, Medeiros e Squinca 
(2007) e Sassaki (2005). Além disso, entende-se que as declarações formuladas em termos de “ser 
incapaz” ao invés de “ter incapacidade” tendem a ser bastante contundentes e desvantajosas, portanto, 
aboliu-se o seu uso. 
4 International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). 
5 WHO Expert Committee on Disability Prevention and Rehabilitation. 

Deficiência

Qualquer perda ou 
anormalidade da estrutura ou 
função psicológica, fisiológica 

ou anatômica.

Incapacidade

Qualquer restrição ou 
ausência de habilidade 

(resultado de uma deficiência) 
em realizar uma atividade na 

forma considerada normal 
para o bem-estar humano.

Desvantagem

Desvantagem de um indivíduo 
resultante de uma deficiência 
ou incapacidade, que limita ou 

impede o cumprimento de 
uma função considerada 

normal para esse indivíduo.
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A CIDID descreveu as consequências decorrentes da doença como uma 

sequência linear— apesar da situação ser mais complexa —, através da integração 

de conceitos de doença, deficiência, incapacidade e desvantagem (FARIAS; 

BUCHALLA, 2005; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1980), conforme a Figura 

3. 

 

Figura 3 – Conceptualização de um processo sequencial em quatro estágios para a 
desvantagem. 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 1980. 

 

Em decorrência de um extenso debate acadêmico, o termo “desvantagem” caiu 

em desuso e o modelo de incapacidade necessitou passar de uma categoria 

estritamente biomédica para o âmbito sociológico e político, inclusive com 

componentes ambientais, cujas barreiras ou a ausência de facilitadores são restritores 

da capacidade do indivíduo. É dizer que a incapacidade não é um atributo do idoso, 

mas um complexo conjunto de condições, muitas das quais são criadas pelo ambiente 

social. Desta forma, a CIF passou de uma classificação de consequência da doença 

para outra de componentes da saúde (DINIZ; MEDEIROS; SQUINCA, 2007; 

MCDERMOTT; TURK, 2011; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2001).  

O processo de revisão da CIDID culminou com a aprovação, pela Assembleia 

Mundial da Saúde, em 2001, da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF)6 — uma das classificações internacionais desenvolvidas 

pela Organização Mundial da Saúde para aplicação em vários aspectos da saúde 

(COSTA, 2006; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2001).   

                                            
6 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 
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A CIF representa uma mudança de paradigma para se pensar e trabalhar a 

deficiência e a incapacidade. Além disso, o arcabouço teórico da CIF tem condições 

plenas de se tornar um padrão para a linguagem de incapacidade que vai além da 

mortalidade e da doença e foca em como as pessoas vivem com sua condição de 

saúde. Neste sentido, a CIF pode fornecer um campo de reabilitação com uma 

linguagem internacional comum com condições facilitadoras de comunicação e 

discurso acadêmico em todas as disciplinas e fronteiras, para estimular a 

interdisciplinaridade, melhorar os cuidados clínicos e informar melhor as políticas de 

saúde e gestão (FARIAS; BUCHALLA, 2005; JETTE, 2006; RAUCH; CIEZA; STUCKI, 

2008).  

Para a Organização Mundial da Saúde (2001), “há uma ampla incompreensão 

de que a CIF seja somente sobre pessoas com incapacidade; na verdade, é sobre 

todas as pessoas”. Como classificação, a CIF não modela o processo de 

funcionalidade e incapacidade. No entanto, a CIF possibilita descrever o processo 

através do fornecimento dos meios para mapear os diferentes constructos e domínios, 

isto é, fornece uma abordagem para a classificação da funcionalidade e da 

incapacidade como um processo interativo e evolutivo, além de oferecer subsídios 

para os usuários que desejarem criar modelos e estudar os diferentes aspectos destes 

processos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2001).  

Portanto, antes de se pensar nas estratégias de criação dos modelos de 

funcionalidade e incapacidade é importante considerar o significado prático de se 

medir as condições ou processos que estão relacionados com o decaimento funcional 

dos idosos e como estes fatores condicionantes restritivos refletem uma maior ou 

menor capacidade funcional destes indivíduos. A CIF então faz uma revisão conceitual 

e explora, em termos operacionais, as duas partes que a compõe, incluindo dois 

componentes em cada uma, como se segue: 

 

1) Parte I: Funcionalidade e incapacidade. 

a) Funções e estruturas do corpo; 

b) Atividades e participação. 

2) Parte II: Fatores contextuais. 

a) Fatores ambientais; 
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b) Fatores pessoais. 

  

A funcionalidade é tida como um termo guarda-chuva que engloba toda 

integridade funcional e estrutural do corpo, atividades e participação social; a 

incapacidade, contrariamente, serve como um termo guarda-chuva para deficiência, 

limitações de atividade e restrições de participação social, conforme configura o 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Revisão dos componentes da Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF). 

 Funcionalidade e Incapacidade Fatores contextuais 

Componentes 
Funções e 

estruturas do 
corpo 

Atividades e 
participação 

social 

Fatores 
ambientais 

Fatores 
individuais 

Domínios 

Funções do 
corpo 

 
Estruturas do 

corpo 

Áreas da vida 
(tarefas, ações) 

Influências 
externas na 

funcionalidade e 
incapacidade 

Influências 
internas na 

funcionalidade e 
incapacidade 

Constructos 

Mudança nas 
funções do 

corpo 
(fisiológica) 

 
Mudança nas 
estruturas do 

corpo 
(anatômica) 

Capacidade na 
execução de 

tarefas no 
ambiente padrão 

 
Desempenho na 

execução de 
tarefas no 

ambiente padrão 

Facilitar ou 
dificultar o impacto 
das características 
do mundo físico, 
social e atitudinal 

Impacto dos 
atributos do 

indivíduo 

Aspecto 
positivo 

Integridade 
funcional e 
estrutural 

Atividades 
 

Participação 
social 

Facilitadores 

Não se aplica 
 

(Resiliência?) 

Funcionalidade 

Aspecto 
negativo 

Deficiência 

Limitação de 
atividade 

 
Restrição de 
participação 

social 

Barreiras 
 

Obstáculos 

Incapacidade 

 
Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2001. 

 

Cada componente descrito na CIF pode expressar um aspecto positivo ou 

negativo. Por exemplo, um idoso com deficiência, ou seja, com problemas de função 

e estrutura, pode experimentar restrições de capacidade, o que levaria este idoso a 

situações de desvantagens sociais. Pode-se dizer, neste sentido, que dois idosos com 
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a mesma doença podem ter diferentes níveis de incapacidade, e dois idosos com o 

mesmo nível de funcionalidade não necessariamente têm a mesma condição de 

saúde (ALTMAN, 2014; DINIZ; MEDEIROS; SQUINCA, 2007).  

Por outro lado, as limitações de atividade — tidas como as dificuldades que um 

indivíduo pode ter ao executar determinadas atividades — podem impor restrições 

importantes de participação social, integralizando os aspectos negativos no âmbito do 

indivíduo. Além disso, o ambiente imediato, tais como a casa, o local de trabalho e a 

escola deste indivíduo, podem agravar os aspectos negativos de limitação de 

atividades uma vez que apresentem barreiras físicas ou obstáculos.  

Tais condições limitantes de atividades, que por vezes impõem restrições de 

participação social, poderiam ser eliminadas ou amenizadas através da 

disponibilidade de dispositivos de assistência como cadeiras de rodas ou transportes 

públicos adaptados para pessoas com deficiência. Isto porque a incapacidade é 

caracterizada como um desfecho ou resultado de uma relação complexa entre a 

condição de saúde do indivíduo e os fatores pessoais em associação com os fatores 

externos que representam as circunstâncias em que o indivíduo vive. Por causa desta 

relação, diferentes ambientes podem ter um impacto muito diferente no mesmo 

indivíduo com dada condição de saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2001). 

Assim, na CIF, a capacidade descreve a habilidade do indivíduo em executar 

uma tarefa ou ação, enquanto o desempenho reflete o que o indivíduo faz no seu 

ambiente atual. Como o ambiente atual inclui um contexto social, o desempenho pode 

ser entendido como envolvimento em uma situação de vida ou uma experiência vivida 

pela pessoa no contexto presente em que ela vive. Este contexto envolve os fatores 

ambientais, tais como todos os aspectos do mundo físico, social e atitudinal. 

A abordagem da funcionalidade, no âmbito da medição, é localizar o “risco de 

incapacidade” e identificar a limitação funcional, baseada numa condição ou 

deficiência, em associação com a capacidade da pessoa idosa em agir. A Figura 4 

mostra a relação das áreas conceituais de medição de incapacidade definida por 

diversos modelos usados atualmente e que foi proposto pela socióloga e consultora 

estatística em incapacidade Barbara M. Altman (ALTMAN, 2013).  
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Figura 4 – Relação das áreas conceituais da medição da incapacidade. 

 

Fonte: Adaptado de Altman, 2013. 

 

O impacto da limitação funcional, quando o idoso interage no seu ambiente, 

pode ser um fator de risco para uma maior limitação que é gerada pela receptividade 

ou ausência de receptividade desse ambiente ao tipo específico de limitação de 

atividade (ALTMAN, 2014).  

A representação da doença, deficiência e limitações funcionais são medidas no 

âmbito dos indivíduos e representam o tipo de condição de saúde (p.ex. câncer, 

diabetes) que pode gerar a deficiência, bem como as limitações funcionais que são 

criadas pela deficiência (ALTMAN, 2013). É dizer, por exemplo, que uma limitação de 

atividade em caminhar ou subir escadas pode ser resultado de diversas doenças ou 

deficiência como a amputação de um membro inferior ou a perda de visão. 

No diagrama apresentado na Figura 5, a funcionalidade de um idoso em 

determinado domínio é uma interação dinâmica ou uma relação complexa entre a 

condição de saúde e os fatores contextuais tidos como os fatores ambientais e 

individuais. Estes fatores interagem com o idoso com determinada condição de saúde 

e determinam o nível e a extensão da funcionalidade deste indivíduo. Assim, estas 

interações podem afetar o nível de participação social que o idoso experimenta. 

Doença

Deficiência

Dificuldades 
Funcionais

Barreiras 
ambientais

Tem incapacidade

Tem limitação

Suportes 
ambientais

Sem incapacidade

Tem limitação

Sem dificuldades 
funcionais

Sem incapacidade

Sem deficiência Sem incapacidade

 

Idosos com “risco” de incapacidade 
AMBIENTE 

 

População com 

incapacidade: Resultado da 

interação da pessoa 

idosa/ambiente 
CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS 
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Figura 5 – Diagrama das interações entre os componentes da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2001. 

 

A incapacidade, como pode se perceber, é um constructo multifatorial que 

incorpora dois componentes básicos: as mudanças nas estruturas e funções do corpo 

e as limitações em atividades e na participação social (VIRUÉS-ORTEGA et al., 2011). 

Portanto, embora a incapacidade possa ser atribuída à deficiência ou um resultado 

físico/mental causado por uma condição de saúde, é também considerada um 

constructo social que resulta do ambiente social e físico em que um idoso vive 

(ALTMAN, 2014).  

Por esta razão, torna-se bastante desafiador se definir um modelo de medição 

ideal que incorpore toda característica complexa e multifatorial que envolve a 

funcionalidade humana. Então, inferir determinada perda de funcionalidade, seja 

resultante de um processo físico, mental e/ou social, é um processo dinâmico que 

deve levar em conta as possíveis dimensões e constructos de medição. 

Entretanto, importantes avanços nos inquéritos populacionais de saúde foram 

alcançados, principalmente ao permitir explorar as inter-relações entre as diversas 

dimensões de saúde. A inclusão de questionamentos sobre a percepção da 

morbidade e de outras variáveis autorreferidas de saúde permitem a construção de 
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indicadores e índices para o monitoramento do estado de saúde da população nos 

seus vários domínios (THEME FILHA; SZWARCWALD; SOUZA, 2008). 

 

2.5  NÍVEIS DOMINANTES DE MEDIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 

O uso combinado das medidas de atividades da vida diária deve ser buscado 

em pesquisas de comparação de idade e de avaliação de políticas de saúde 

(LAPLANTE, 2010). Apesar dos diversos modelos/domínios existentes na atualidade, 

a avaliação da capacidade funcional pode ser determinada pela performance do idoso 

nas atividades básicas e instrumentais da vida diária, sendo examinada através de 

instrumentos padronizados, destinados a verificar a capacidade de realizar tarefas 

sem assistência, definidas como independência e autonomia, respectivamente 

(FERREIRA, 2015). Também, as atividades avançadas da vida diária podem ser 

utilizadas para avaliar as condutas elaboradas de controle do meio físico e do entorno 

social que permitem ao indivíduo desenvolver um rol social e sua qualidade de vida 

(DIAS et al., 2011). 

 

2.5.1 Índice de atividades da vida diária (AVD) (Katz, 1963) 

  

Em 1963, o médico americano Sidney Katz publicou um estudo que propôs um 

índice de atividades da vida diária (AVD) como uma medida padronizada da função 

biológica e psicossocial, designando todas as atividades cotidianas do indivíduo. Este 

índice foi desenvolvido para estudar os resultados do tratamento e prognóstico de 

pacientes idosos cronicamente doentes e é, ainda hoje, um dos instrumentos mais 

utilizados nos estudos gerontológicos nacionais e internacionais. Mas, em termos de 

avaliação em saúde, o índice de AVD preconizado por Katz passou a ser tratado com 

subdivisão: o índice de atividades básicas da vida diária (ABVD) e atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD) (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007). 

O índice de ABVD permite ranquear os indivíduos de acordo com a adequação 

de desempenho em seis funções: banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, 

continência e alimentação (Quadro 2). Os indivíduos que não demandam supervisão, 
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direção ou assistência pessoal para execução das tarefas preconizadas pelo modelo 

do índice de ABVD são classificados como independentes. 

 

Quadro 2 – Índice de independência em atividades básicas da vida diária (ABVD), segundo 
modelo preconizado por Katz (1963). 

Atividades Básicas Independência 

Banhar-se (esponja, 
chuveiro ou banheira) 

Recebe assistência para banhar somente uma parte do 
corpo (como costas ou extremidade incapacitada); ou toma 
banho sozinho. 

Vestir-se Pega roupas de armários ou gavetas; veste roupas, 
vestimenta externa, cintas; maneja prendedores; o ato de 
amarrar os sapatos é excluído. 

Ir ao banheiro Vai ao banheiro; entra e sai do banheiro; organiza roupas; 
limpa partes íntimas (pode manejar por conta própria o penico 
durante à noite e pode utilizar suporte mecânico). 

Transferência Se deita ou se levanta da cama independentemente e se 
senta e se levanta da cadeira independentemente (pode 
utilizar suporte mecânico). 

Continência Urinação e defecação completamente controladas. 

Alimentação Pega alimentos do prato ou equivalente e os coloca na boca 
(carnes previamente cortadas e preparações de alimentos, 
como pães com manteiga, são excluídos da avaliação) 

 
Fonte: Duarte, Andrade e Lebrão (2007). 

 

As definições nas funções de alimentação, continência e transferência refletem 

os aspectos motores e neurológicos organizados de simples funções vegetativas, 

exclusive de suas características aprendidas e culturais mais complexas. Por outro 

lado, banhar-se, vestir-se e ir ao banheiro também requerem funcionamento locomotor 

e neurológico organizado, mas estas atividades são proeminentemente influenciadas 

pelas forças culturais e de aprendizado (KATZ, 1963). 

As ABVD avaliam o grau mais severo de limitação do espectro funcional e as 

pessoas idosas podem ter grande parte do declínio funcional sem apresentar 

limitações em relação a estas atividades. Por isso, o índice de ABVD tem limitada 

utilidade na identificação ao longo do tempo e no impacto das intervenções 

(PARAHYBA; VERAS; MELZER, 2005). Estudos demonstraram que quando as ABVD 

são avaliadas conjuntamente com as atividades instrumentais da vida diária (AIVD), 

tornam a medida mais sensível e completa (LAPLANTE, 2010). 
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2.5.2 Índice de atividades instrumentais da vida diária (AIVD) (Lawton e Brody, 

1969) 

 

 Para medidas menos severas de incapacidade, Lawton e Brody introduziram 

um índice complementar ao índice de ABVD e o chamaram de índice de atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD). Este índice estava baseado em oito atividades 

pontuais, conforme o Quadro 3 (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007). 

 

Quadro 3 – Atividades avaliadas pelo índice de atividades instrumentais da vida diária (AIVD), 
proposto por Lawton e Brody (1969). 

Atividades Instrumentais 

Habilidade para usar o telefone 
Fazer compras 
Preparar refeições 
Cuidar da casa 
Lavar roupas 
Utilizar meio de transporte 
Responsabilidade pela própria medicação 
Administrar as próprias finanças 

 
Fonte: Duarte, Andrade e Lebrão (2007). 

 

 As AIVD são tarefas mais adaptativas ou necessárias para a vida independente 

na comunidade e, portanto, são consideradas mais difíceis e complexas que as ABVD 

(ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). Obviamente que, por razões culturais e históricas, 

as tarefas relacionadas ao espaço doméstico como comprar, cozinhar, cuidar da casa 

e lavar roupas, formam uma lista de atividades representativas para as mulheres. 

Embora a lista de tais atividades representativas seja menor para os homens, pode-

se ainda diferenciar seu desempenho em tarefas como uso de meios de transporte ou 

manipular dinheiro como base para a medição da capacidade funcional (MILLÁN-

CALENTI et al., 2010). 

A construção de uma escala que combine os itens de ABVD e AIVD através da 

análise fatorial e da teoria de resposta ao item (TRI) é possível e válida, além de 

representar uma escala maior que aquela baseada apenas em ABVD ou AIVD. Estas 

atividades podem ser combinadas em uma simples escala hierárquica com validade 

discriminativa e preditiva (LAPLANTE, 2010; ROEHRIG et al., 2007). Neste aspecto, 
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as pesquisas usam e reconhecem as medidas de capacidade de ABVD e AIVD 

provavelmente porque são sensíveis a uma série variada de parâmetros. Estas 

medidas são excelentes preditores de morbidade, mortalidade, risco de 

institucionalização e necessidade de cuidados (WILMS; RIEDEL-HELLER; 

ANGERMEYER, 2007). 

 

2.5.3 Índice de atividades avançadas da vida diária (AAVD) (Reuben e Solomon, 

1989) 

 

 As atividades avançadas da vida diária (AAVD) foram propostas por Reuben e 

Solomon e foram inicialmente definidas como atividades voluntárias, específicas para 

cada indivíduo e influenciadas por fatores sociais, culturais e motivacionais. Portanto, 

as AAVD são reconhecidas como tarefas mais complexas que as ABVD e AIVD, 

porque se relacionam com o desempenho de papéis sociais, com avaliação do 

funcionamento físico, mental e social das pessoas idosas (DIAS et al., 2011). Algumas 

destas atividades estão exemplificadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Atividades avançadas da vida diária (AAVD). 

Atividades de Lazer Atividades Sociais Atividades Produtivas 

Assistir televisão 
Praticar atividades físicas 
Dirigir automóvel 
Preparar refeições 
Praticar esportes 
Ler 
Pescar 
Viajar 

Participar de atividades 
politicas 
Manter contatos sociais 
diversos 
Fazer chamadas telefônicas 
Frequentar restaurantes 
Participar de eventos ou 
grupos sociais 
Visitar amigos ou parentes 

Prestação de serviços 
comunitários 
Trabalhar 
Exercer voluntariado 
 

 

Fonte: Dias et al. (2011). 

  

As AAVD são consideradas indicadores importantes do envolvimento social da 

pessoa idosa. Enquanto as AAVD permitem à pessoa idosa ter contato direto durante 

a execução de funções no ambiente social mais amplo e ser visto por outros como 

participante ativo, produtivo e envolvido, as AIVD colocam este indivíduo em contato 

com as atividades da vida prática realizadas em ambientes mais restritos, incluindo 
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sua própria casa. Por outro lado, as ABVD estão relacionadas ao autocuidado e 

sobrevivência, tornando-se mais automáticas, rotineiras e circunscritas que outras 

atividades (PINTO; NERI, 2013). 

Os estágios de ABVD e AIVD são prognóstico para vários desfechos adversos 

que incluem risco de queda, institucionalização e mortalidade (STINEMAN et al., 

2012). As AAVD dizem respeito à capacidade de participação social, isto é, quando 

as pessoas idosas apresentam as ABVD e AIVD preservadas. As AAVD são as 

primeiras a se perderem devido ao declínio funcional e, por isso, são importantes 

preditores de declínio funcional progressivo em fase inicial (DIAS et al., 2011).  

Devido as AAVD estarem relacionadas à execução de papéis sociais que 

favorecem o desenvolvimento pessoal, a integração e as habilidades sociais, tornam-

se mais difíceis de serem mensuradas. Por isso, muitas pesquisas ainda se limitam a 

estudar apenas as ABVD e AIVD como medidas preditoras do declínio funcional. 

 

2.6  O DIREITO SANITÁRIO COMO GARANTIDOR DAS POLÍTICAS DO IDOSO 

RELACIONADAS À QUESTÃO DA FUNCIONALIDADE NO BRASIL 

 

A sociedade brasileira precisa entender que as transformações demográficas 

no Brasil estão impulsionando o País rumo a um futuro de muitas incertezas, mas com 

grandes preocupações já bastante bem estabelecidas. É preciso repensar os 

caminhos de captação, disponibilização e aplicação ótima do dinheiro público com 

gestão transparente e voltada ao universo brasileiro, pois não é possível se pensar 

em envelhecimento saudável sem estabelecer a construção de um indivíduo saudável 

dentro de um contexto saudável. Na verdade, as instituições brasileiras são bastante 

desconectadas, pouco integradas e bastante frágeis, uma vez que não existe uma 

continuidade na política pública. 

No período de aproximadamente 17 anos, entre os anos de 1988 e 2005, o 

Brasil aprovou e publicou diversas leis federais, especialmente criadas para dar maior 

solidez às normas constitucionais e para oferecer ao País um arcabouço jurídico 

capaz de garantir o direito à saúde (AITH, 2007). O direito universal e integral à saúde 

foi reafirmado, a partir da Constituição Federal, com a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) através da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
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Assim, o acesso universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde deve garantir a integralidade da atenção, considerando-se as 

diferentes realidades e necessidades de saúde da coletividade e do indivíduo 

(BRASIL, 1990a). Além disso, a participação da comunidade na gestão do SUS7 é 

fundamental na garantia destes preceitos constitucionais (BRASIL, 1990b). 

A Constituição Federal de 1988, dessa maneira, já se referia à pessoa idosa, 

garantindo os seus direitos e dando abertura para implantação e implementação de 

políticas públicas importantes para proteção destes direitos constitucionais e definir 

as áreas de priorização na saúde do idoso. Nesta perspectiva, a Política Nacional do 

Idoso8 (PNI) foi instituída em 1994 com o objetivo primordial de assegurar os direitos 

sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade.  

A regulamentação da PNI designou ao Ministério da Saúde (MS), através da 

Secretaria de Assistência à Saúde, dentre outras competências, garantir ao idoso a 

assistência integral à saúde, estimular a participação do idoso nas diversas instâncias 

do controle social do SUS e desenvolver política de prevenção para que a população 

envelheça em bom estado de saúde. Além disso, subsidiariamente, o MS deve realizar 

e apoiar estudos e pesquisas de caráter epidemiológico visando a ampliação do 

conhecimento sobre o idoso e subsidiar as ações de prevenção, tratamento e 

reabilitação desta população. Portanto, o campo da Geriatria e Gerontologia tornou-

se uma prioridade de interesse do Estado.  

A preocupação voltada aos cuidados do idoso não ficaram restritas às 

responsabilidades do Ministério da Saúde e, portanto, todos os outros Ministérios que 

atuam nas áreas de habitação e urbanismo, de educação e desporto, de trabalho, de 

previdência e assistência social, de cultura e da justiça foram obrigados a financiar 

programas compatíveis com a PNI. Além do mais, a aplicação da PNI depende que 

os poderes públicos e a sociedade em geral observem as diferenças sociais e 

econômicas, bem como as contradições entre o meio urbano e rural, onde o processo 

                                            
7 Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
8 Art. 3º e 4º, da Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política nacional do 
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. 
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de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, pois deve ser objeto de 

conhecimento e informação para todos. 

Na perspectiva de sair do eixo generalista da PNI e voltando-se para a questão 

dos direitos à saúde do idoso, a Portaria n.º 1.395, de 10 de dezembro de 1999, 

aprovou a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) com o objetivo da 

promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a 
melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a 
prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos que 
adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter sua 
capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes 
permanência no meio em que vivem, exercendo de maneira 
independente suas funções na sociedade (BRASIL, 1999). 

 

Nesta trajetória, em 2003, foi instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular 

os direitos assegurados à pessoa idosa, tida como aquela que tem idade igual ou 

superior a 60 anos e que goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sendo asseguradas todas as oportunidades e facilidades para preservação 

de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2003). 

A prevenção e a manutenção da saúde do idoso é um direito à saúde que é 

efetivado através da reabilitação orientada pela Geriatria e Gerontologia para redução 

das sequelas decorrentes do agravo à saúde. Além disso, o Estatuto do Idoso define 

que as pessoas idosas portadoras de deficiências ou com limitação incapacitante têm 

direito ao atendimento especializado, sendo considerada uma ofensa quando existe 

omissão ou oferecimento insatisfatório de acesso às ações e serviços de saúde. 

Sob a influência do movimento de humanização, portanto, a integralidade 

assistencial deveria ser desenvolvida, não apenas como superação de dicotomias 

técnicas entre preventivo e curativo, entre ações individuais e coletivas, mas como 

valorização e priorização da responsabilidade pela pessoa, do zelo e da dedicação 

profissional por alguém, como outra forma de superar os lados destas dicotomias 

(LIMA et al., 2010). 

Na tentativa de superar as dificuldades relacionadas à imposição de normas 

gerais a um País tão grande e desigual, e também pela fixação em conteúdos 

normativos de caráter técnico-processual, tratados, de maneira geral, com 
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detalhamento excessivo e enorme complexidade, o Ministério da Saúde, em setembro 

de 2005, definiu a Agenda de Compromisso pela Saúde por parte dos gestores do 

SUS que agregou três eixos: o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, o Pacto 

em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. 

Destaca-se aqui o Pacto em Defesa da Vida que constitui um conjunto de 

compromissos que deverão tornar-se prioridades inequívocas dos três entes 

federativos com definição das responsabilidades de cada um. Foram pactuadas seis 

prioridades, sendo que três delas têm especial relevância com relação ao 

planejamento de saúde da pessoa idosa: a saúde do idoso, a promoção da saúde e o 

fortalecimento da Atenção Básica (BRASIL, 2007). 

A promoção à saúde da pessoa idosa deve ser implementada através de ações 

locais, norteadas pelas estratégias de implementação da Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), publicada pela Portaria nº 687/GM, de 30 de março de 

2006 (BRASIL, 2006), tendo como prioridades as seguintes ações específicas: 

 Divulgação e implementação da PNPS; 

 Alimentação saudável; 

 Prevenção e controle do tabagismo; 

 Práticas corporais e atividades físicas; 

 Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool 

e outras drogas; 

 Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; 

 Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz; 

 Promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

Já em 2006, especialmente tida como uma derivação da PNI, e previamente 

aprovada em 1999, foi publicada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa9 

(PNSPI), revisada e atualizada, com a finalidade básica de recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, através de medidas 

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

                                            
9 Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa. 
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Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1999, 2006). Na PNSPI está a definição de que o 

idoso saudável é aquele que  

mantém sua autodeterminação e prescinde de qualquer ajuda 
ou supervisão para realizar-se no seu cotidiano [...], ainda que 
seja portador de uma ou mais de uma doença crônica. Decorre 
daí o conceito de capacidade funcional, ou seja, a capacidade 
de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para 
uma vida independente e autônoma. Do ponto de vista da saúde 
pública, a capacidade funcional surge como um novo conceito 
de saúde, mais adequado para instrumentalizar e 
operacionalizar a atenção à saúde do idoso (BRASIL, 2006). 

  

Tal política deve ter como objetivo principal a manutenção da máxima 

capacidade funcional do indivíduo que envelhece, pelo maior tempo possível (VERAS, 

2011). No entanto, diante da necessidade inquestionável de se estabelecer um 

parâmetro ideal da capacidade funcional da pessoa idosa para a formulação de 

políticas públicas mais específicas, eficientes e priorizadas, é necessário avaliar, 

discutir e estabelecer sua dimensionalidade e quais modelos podem traduzir com 

melhor precisão e validade as características e os fatores determinantes do 

decaimento funcional da pessoa idosa.  

 

2.7  DESIGUALDADES SOCIAIS EM SAÚDE 

 

A saúde segue um gradiente social de forma que quanto mais alta a posição 

social, melhor é a saúde. De uma perspectiva de curso de vida, a distribuição social 

de saúde e doença resulta dos processos de vantagens e desvantagens acumuladas. 

Assim, o desenvolvimento biológico individual ocorre dentro do contexto social que 

estrutura as chances de vida de modo que as vantagens e desvantagens tendem a se 

agrupar transversalmente e se acumular longitudinalmente (MARMOT; WILKINSON, 

2006). 

Dessa forma, as desigualdades sociais em saúde referem-se a diferenças, 

variações e disparidades nos padrões de saúde de grupos sociais distintos, sendo 

determinadas pela estrutura da sociedade na qual os indivíduos estão inseridos. As 

desigualdades sociais podem ser definidas como a distribuição desigual de bens 
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materiais e não materiais e serviços entre os grupos sociais. Entretanto, a 

desigualdade social não implica, necessariamente, um julgamento moral, podendo ou 

não ser considerada injusta. Neste aspecto, quando as desigualdades sociais são 

consideradas injustas por uma sociedade, surge o conceito das inequidades 

(RAMALHO; DUARTE, 2013).  

As desigualdades em saúde são uma consequência de diferenças na 

oportunidade, no acesso aos serviços, nos recursos materiais, bem como diferenças 

nas escolhas de estilo de vida dos indivíduos. Infelizmente, os efeitos podem ser 

passados de geração para geração. A ideia de que o comportamento poderia ser 

herdado deve se referir à herança cultural ou social. Entre as explicações do 

comportamento dos desfavorecidos é a precedência dada. Os problemas poderiam 

ser ditos que pertencem aos desfavorecidos, não à sociedade (VALLGÅRDA, 2008).  

 Apesar de uma parte considerável das desigualdades sociais poderem ser 

explicadas por diferenças nos estilos de vida das pessoas, assume-se que a 

responsabilidade individual não pode justificar as desigualdades em saúde 

(ANDERSEN et al., 2013). Entretanto, é importante também considerar que a 

completa igualdade social é impossível. A igualdade não requer que as pessoas sejam 

iguais em todos os aspectos, mas que as desigualdades se equilibrem de modo que, 

em todas as áreas da vida consideradas, nenhum indivíduo esteja em desvantagem 

em comparação com o resto (BLACKBURN, 2008). 

As desigualdades sociais em saúde são dificilmente propicias ao 

desenvolvimento da sociedade; pelo contrário, elas são um fardo econômico para a 

sociedade se grandes grupos de cidadãos têm tais problemas de saúde que os 

impeçam de contribuir para a produção e desenvolvimento social. Além disso, um bom 

estado de saúde é um pré-requisito tão fundamental para a liberdade das pessoas 

poderem viver suas vidas que elas valorizam o fato de muitas sociedades perceberem 

a redução das desigualdades em saúde como uma prioridade particularmente elevada 

(DIDERICHSEN et al., 2012). 
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2.7.1 Condições sociodemográficas 

 

O rápido crescimento econômico do Brasil tem sido acompanhado pelo declínio 

da desigualdade de renda no País. Nos anos 2000 a 2008, as rendas dos 50% mais 

pobres cresceu a uma taxa média anual de 6% comparada aos 2% para os 10% mais 

ricos. O Brasil, neste aspecto, demonstra a importância política da criação de 

mudanças e redução das desigualdades. As políticas sociais brasileiras, que vão 

desde sistemas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, à 

educação e saúde, são ferramentas fundamentais para a redução da vasta 

desigualdade (ESPEY et al., 2012).  

O aumento da evidência de associação entre a condição de saúde e a posição 

socioeconômica através de estudos conduzidos em todo o mundo, usando 

características do indivíduo tais como educação, renda ou etnicidade, ou 

características de grupo para explicar variações sociais e espaciais em saúde, tem 

promovido o monitoramento das desigualdades sociais em saúde como um importante 

componente de avaliação de desempenho dos sistemas de saúde (SZWARCWALD; 

SOUZA-JÚNIOR; DAMACENA, 2010). 

Em decorrência do rápido envelhecimento nos países com nível intermediário 

de desenvolvimento, os determinantes sociais em saúde das pessoas idosas chamam 

atenção junto aos determinantes sociais em saúde das pessoas mais jovens. Duas 

questões parecem ser importantes: se os principais determinantes em saúde são 

sociais, então devem ser solucionados, principalmente através de uma política social 

mais ampla; por outro lado, o progresso de uma população poderia ser respondido 

através de medidas de bem-estar econômico como o Produto Interno Bruto (PIB), 

renda média ou padrões de consumo, mas especialmente através das medidas que 

dizem respeito ao estado de saúde (MARMOT, 2005). 

No entanto, as pesquisas relacionadas às pessoas idosas têm se concentrado 

principalmente na associação entre as condições socioeconômicas e a mortalidade 

ao invés das morbidades. Há uma dificuldade em determinar se as circunstâncias 

socioeconômicas predizem o início da morbidade ou o contrário. Por outro lado, 

alguns poucos estudos têm mostrado que o estado socioeconômico baixo está 
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relacionado com a prevalência de saúde autorreferida como ruim e à incapacidade 

(MATTHEWS et al., 2005). 

É dito que a riqueza é o determinante mais poderoso da saúde na sociedade, 

especialmente em contextos pobres de recursos. No Brasil, a incapacidade reduzida 

está associada com maior renda (BIGGS et al., 2010; PARAHYBA et al., 2009). Além 

disso, há uma correlação forte, consistente e estatisticamente significativa entre 

desigualdade de renda e a saúde da população. Mas, embora haja alguma evidência 

que esta relação seja causal, a relativa estabilidade da desigualdade de renda ao 

longo do tempo faz a causalidade difícil de ser testada (BABONES, 2008). 

É preciso considerar também que os fatores que promovem um envelhecimento 

ativo e saudável em populações em desenvolvimento podem diferir daquelas 

populações desenvolvidas. Áreas de foco como pobreza, doenças infecciosas e falta 

de instrução podem afetar significativamente tanto a incapacidade quanto a doença 

relacionada à idade (MICHEL; NEWTON; KIRKWOOD, 2008).  

 

2.7.2 Diferenças de gênero 

 

Levando-se em conta os fatores mais intrapessoais, a idade avançada e o fato 

de ser mulher devem ser consideradas condições importantes no desenvolvimento da 

incapacidade que leva à dependência. Estudos demonstraram que o percentual de 

pessoas ativas na vida diária que têm desempenho físico bom, função cognitiva 

normal e bem-estar caem drasticamente após os 80 anos de idade (MATTHEWS et 

al., 2005; YI; VAUPEL, 2002). A proporção da expectativa de vida total aos 80 anos 

de idade a ser vivida com incapacidade funcional entre mulheres no Brasil aumentou 

de 20,4% para 33,2% entre 1998-2003 e 2003-2008 (NEPOMUCENO; TURRA, 2015).  

O gênero pode ser um fator de risco para explicar uma função física pior entre 

as mulheres, mas ao mover-se em direção à equidade poderia se atenuar as 

diferenças de gênero na função física com a idade avançada (ZUNZUNEGUI et al., 

2015). Após ajustes pelos fatores relacionados à saúde e/ou demográficos, 

demonstrou-se que o fato das mulheres viverem mais que os homens tem pouca 

influência sobre a maior prevalência de incapacidade funcional entre as mulheres, 
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diminuindo as diferenças de gênero para incidência de incapacidade (LEVEILLE et al., 

2000).  

Para a Organização Mundial da Saúde (2002), apesar das mulheres 

apresentarem vantagem no tempo de vida, elas são mais propensas que os homens 

a sofrer violência doméstica e discriminação no acesso à educação, renda, 

alimentação, trabalho, cuidados de saúde, medidas de segurança social e poder 

político. Estas desvantagens acumuladas significam que as mulheres são mais 

prováveis que os homens de se tornarem pobres e sofrerem incapacidades na velhice 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002).  

Mesmo que as mulheres pareçam sofrer mais que os homens em estado de 

incapacidade severa, este perfil menos favorável pode ser explicado pelo viés de 

sobrevivência seletiva. Os homens com limitações de atividades, principalmente as 

mais restritivas, possivelmente são subrepresentados, tendo-se em vista a maior 

carga de morbidade e a mortalidade mais precoce no sexo masculino, verificadas em 

vários estudos (CASTANEDA; CASTRO; BAHIA, 2014; COSTA, 2006). 

Nas populações com uma maior expectativa de vida, as diferenças de gênero 

em anos vividos com saúde são menores, como consequência do resultado aditivo de 

um efeito reduzido da mortalidade e um maior efeito da incapacidade. Nos países com 

um nível baixo de saúde da população, os homens estão na pior posição tendo não 

somente uma elevada mortalidade comparada às mulheres, mas também uma alta 

prevalência de limitações de atividades. Além disso, em contraste aos homens em 

populações com melhores condições de saúde, a falta de saúde desses homens 

começa mais cedo na vida (VAN OYEN et al., 2013). 

A redução na desigualdade de gênero ou, em outras palavras, um aumento na 

equidade entre mulheres e homens em todas as áreas relacionadas ao mercado 

laboral, emprego, educação e renda, e a igualdade cultural integral na sociedade 

aumentarão o crescimento econômico com elevado desenvolvimento humano 

(GELARD; ABDI, 2015). 
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2.7.3 Condições de saúde e de acesso 

 

Muitos idosos são acometidos por doenças e agravos não transmissíveis. 

Essas condições crônicas tendem a se manifestar de forma mais expressiva na idade 

mais avançada e, frequentemente, estão associadas às comorbidades. Mesmo que 

não sejam fatais, tais condições tendem a comprometer significativamente a qualidade 

de vida dos idosos (CIOSAK et al., 2011). Dessa maneira, as comorbidades parecem 

influenciar fortemente a relação entre o suporte social e a mortalidade a longo prazo 

entre os idosos (MAZZELLA et al., 2010). 

A carga de doenças crônicas não transmissíveis recai especialmente sobre os 

países de baixa e média renda, inclusive o Brasil. O crescimento da renda, 

industrialização e mecanização da produção, urbanização, maior acesso a alimentos 

em geral, principalmente os alimentos industrializados e embutidos, e  globalização 

de hábitos não saudáveis produziram rápida transição nutricional, expondo a 

população cada vez mais ao risco de doenças crônicas (SCHMIDT et al., 2011). 

Em termos de doenças crônicas, existe um impacto negativo sobre o processo 

de transição de saúde autopercebida. Isto ocorre semelhantemente entre as pessoas 

idosas com limitações funcionais. Estes idosos com limitações funcionais 

experimentam uma pior transição de saúde autopercebida que aqueles sem limitações 

funcionais. No entanto, o efeito na transição de saúde autopercebida alcançada pela 

utilização de serviços de saúde difere dependendo do tipo e severidade da doença 

(HO; LI; LIU, 2009). 

Portanto, o declínio funcional, principal consequência das condições crônicas, 

guarda relação importante com a saúde autopercebida, onde as piores autoavaliações 

de saúde estão relacionadas com as piores condições de saúde física (BORIM et al., 

2014). Assim, os determinantes intermediários da saúde devem ser considerados, 

principalmente aqueles relacionados ao estado emocional (fatores psicossociais), pois 

os próprios idosos associam a postura perante a vida e o engajamento social como 

componentes responsáveis por uma vida mais longa (PATRÍCIO et al., 2008).  

Naturalmente, a dimensão da funcionalidade está constituída por múltiplos 

fatores correlacionados entre si e suas interações determinam efeitos diferenciados 

em múltiplas direções. Por isso, a carga de doenças e a depressão podem ser 
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considerados importantes fatores de risco para início da incapacidade, principalmente 

quando aparecem combinados (HAIRI et al., 2011).  

Um importante estudo sobre a carga de doenças no Brasil, que empregou os 

anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALY, do inglês, disability-

adjusted life years), mostrou que as doenças crônico-degenerativas foram 

responsáveis por 66% de DALY. Dentre as doenças crônicas-degenerativas, 

destacaram-se os transtornos neuropsiquiátricos (19%), as doenças cardiovasculares 

(13%), as doenças respiratórias crônicas (8%), os cânceres (6%), as doenças 

musculoesqueléticas (6%) e o diabetes (5%). Este padrão foi observado nas 

diferentes grandes regiões do Brasil, ainda que com intensidades diferentes 

(MENDES; SCHRAMM; OLIVEIRA, 2004; SCHMIDT et al., 2011). 

Em suma, as pessoas idosas em áreas de desvantagem socioeconômica têm 

altas taxas de mortalidade e de quase todas as doenças crônicas. Este aumento da 

carga de doenças deveria acompanhar uma maior cobertura de consultas em tais 

áreas desfavorecidas. Mas, no Brasil, isto ainda não é uma realidade. A taxa de 

utilização de serviços ambulatoriais é mais alta entre os indivíduos que apresentam 

plano de saúde privado e um maior nível de educação. Os indivíduos de menor 

escolaridade têm a proporção maior de saúde autopercebida ruim, mas são os 

mesmos com taxas de utilização inferiores.  Esta relação é estabelecida pela lei 

inversa do cuidado, onde os cuidados médicos são menos prováveis de alcançar as 

pessoas mais necessitadas (FURLER et al., 2002; SZWARCWALD; SOUZA-JÚNIOR; 

DAMACENA, 2010). A ausência ou deficiência destes cuidados médicos podem 

aumentar o impacto da incapacidade entre os idosos (RAMSAY et al., 2008). 

A população brasileira está utilizando mais serviços públicos de saúde, assim 

como mais atenção por plano de saúde e realizando menor pagamento do bolso. A 

participação dos serviços públicos aumentou nas regiões mais ricas e os aumentos 

via plano de saúde cresceram de maneira importante apenas no Centro-Oeste 

(VIACAVA; BELLIDO, 2016). Somente em dezembro de 2013, foram 49 milhões de 

pessoas beneficiadas com planos privados de assistência médica de saúde, onde 39 

milhões foram coletivos (33 milhões empresariais e seis milhões por adesão) e 10 

milhões individuais (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2014). 

Segundo a PNS, as Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentaram as maiores 

proporções de pessoas com planos de saúde médico ou odontológico, com 37%, 33% 



53 
 

André Luiz Barbosa de Lima 

e 30%, respectivamente; as Regiões Norte e Nordeste, as menores (13% e 16%, 

respectivamente). A Região Sudeste registrou percentual quase três vezes maior que 

o verificado na Região Norte (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2015b).  

Mas, estas mudanças não bastam. É preciso preparar idosos, famílias e 

comunidades para o enfrentamento da realidade, com serviços de saúde de qualidade 

na atenção básica, na média e alta complexidade e na saúde suplementar. Todo o 

setor saúde deve estar apto, tanto na esfera pública quanto na privada, a promover 

saúde, visando ao envelhecimento ativo e saudável (MARTINS et al., 2014). 

Atualmente, a lógica do sistema de saúde é pautada pelo ciclo de tratamento das 

doenças, não da prevenção. Inverter esse modelo é imperativo para assegurar mais 

qualidade de vida aos idosos e bem-estar à população como um todo (VERAS, 2011).
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

Objetiva-se desenvolver um índice de capacidade funcional e, a partir daí, 

estimar a magnitude das diferenças de gênero na capacidade funcional entre as 

pessoas idosas com 60 ou mais anos de idade e examinar se estas diferenças 

poderiam estar relacionadas a fatores contextuais socioeconômicos e de 

desigualdade social de gênero em nível das Unidades Federativas Brasileiras. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever a prevalência de limitações de atividades, por sexo, idade e 

Grandes Regiões do Brasil; 

 Construir e validar o índice de capacidade funcional; 

 Caracterizar os idosos quanto à capacidade funcional; 

 Analisar as associações entre a capacidade funcional e as 

características sociodemográficas e econômicas (nível individual), 

principalmente quanto às diferenças de gênero na capacidade funcional; 

 Analisar se as associações variam dependentemente da desigualdade 

social de gênero, desigualdade de renda, nível de produção econômica 

e desenvolvimento humano (renda, longevidade e educação) entre as 

Unidades Federativas (nível contextual), e se estes fatores contextuais 

se relacionam com as diferenças de gênero na capacidade funcional. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1  DESENHO DO ESTUDO 

  

Trata-se de um estudo de associação que objetiva estimar o efeito contextual 

(nível agregado) de uma exposição ecológica no risco individual (nível individual). 

Quanto à comparabilidade, o estudo é do tipo observacional, pois não se pretendeu 

controlar a exposição nem a alocação dos indivíduos, mas apenas observar os 

resultados obtidos por ele.  

 

4.2  FONTE DE DADOS 

 

O estudo foi baseado nos microdados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) disponibilizados na Pesquisa Nacional de Saúde, referente ao ano 

de 2013. A PNS adotou um plano amostral estratificado e conglomerado com três 

estágios de seleção. Os setores censitários formaram as unidades primárias de 

amostragem (UPA), os domicílios foram as unidades de segundo estágio e os 

residentes com 18 ou mais anos de idade constituíram as unidades do terceiro estágio. 

Portanto, trata-se de um plano amostral complexo (SOUZA-JÚNIOR et al., 2015).  

A PNS selecionou aleatoriamente um total de 81.187 domicílios, e os indivíduos 

com 18 anos ou mais de idade foram entrevistados, com um indivíduo de cada 

domicílio sendo selecionado. Assim, 64.348 entrevistas foram coletadas nos 

domicílios, resultando numa taxa de não resposta de 8.1%. No total, 60.202 pessoas 

participaram das entrevistas individuais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2015a). Todas as análises descritivas e estatísticas foram realizadas 

tendo em vista os pesos amostrais e as estruturas de estratificação e conglomeração 

para se obter estimativas não enviesadas das variâncias da amostra. Como unidades 

de agregação, foram consideradas as 27 Unidades Federativas, sendo 26 Estados e 

um Distrito Federal, distribuídos em cinco Regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste. 
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4.3  POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Foram eleitas 23.575 pessoas que apresentavam 60 anos ou mais de idade. A 

fração de indivíduos excluídos do estudo devido à ausência de dados para quaisquer 

das variáveis individuais ou que nasceram com alguma deficiência (intelectual, física, 

auditiva, visual) foi 1%. 

 

4.4  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Por se tratar de dados sem identificação dos participantes da pesquisa e de 

domínio público, dispensou-se a apresentação deste estudo ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, de acordo com as recomendações da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (BRASIL, 2012). 

 

4.5  VARIÁVEIS 

 

 O estudo multinível refere-se ao nível mais baixo da hierarquia como nível micro 

(nível 1 ou individual), com o nível mais alto na estrutura de dados hierárquicos 

referido como nível macro (nível 2 ou contextual). Portanto, considerou-se os idosos 

como unidades agrupadas em segundo nível correspondente às Unidades 

Federativas do Brasil. Desta perspectiva, as associações entre as variáveis 

observadas (individuais) para os idosos no nível 1 têm parâmetros que apresentam 

valores diferentes daqueles das unidades no nível 2, chamadas de variáveis 

contextuais. 

A variável dependente no presente estudo corresponde ao índice de 

capacidade funcional (ICF). O ICF é um traço latente, isto é, uma variável não 

observável criada a partir da teoria de resposta ao item e sua escala teta (𝜃) pode 

variar entre -∞ e +∞. No entanto, para finalidades práticas, consideramos 𝜃 entre -3 

(mínima capacidade funcional) e +3 (máxima capacidade funcional). 
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A principal variável independente foi ‘sexo’, como um marcador da diferença de 

gênero. Além disso, as seguintes variáveis individuais foram incluídas: (i) idade 

(discreta: anos, centrado pela média do grupo), (ii) restrição de atividades habituais 

[nas duas últimas semanas] por motivo de saúde (dicotômica: sim; não); (iii) saúde 

autopercebida (politômica: muito boa; boa; regular; ruim; muito ruim); (iv) participa de 

atividades sociais organizadas (dicotômica: sim; não); (v) possui plano de saúde 

médico privado (dicotômica: sim; não); (vi) nível educacional (dicotômica: estudos 

primários completos; estudos secundários incompletos ou adiante); (v) critério de 

classificação econômica Brasil (dicotômica: classe econômica E e D; classe 

econômica A, B e C)10.  

Em adição, as seguintes covariáveis contextuais foram utilizadas ao nível das 

Unidades Federativas Brasileiras: 

A. Contexto de desigualdade social de gênero: 

 

1. Índice multidimensional de desigualdade de gênero (IMDG) padronizado 

(ano de 2010), baseado em seis dimensões: educação, renda, trabalho, 

política, saúde reprodutiva e fatores protetores. Na análise integrada destas 

dimensões, tem-se demonstrado que as mulheres têm nível educacional 

mais elevado que os homens, mas com menos chances de emprego, menor 

renda média e baixa participação política. O IMDG captura os aspectos mais 

relevantes da desigualdade social de gênero no Brasil, com a inclusão de 

indicadores importantes na descrição da realidade brasileira. O IMDG varia 

de 0 a 1 e deve ser avaliado numa via comparativa. Então, quanto mais 

próximo de 1, maior a desigualdade social de gênero (LIMA et al., 2015); 

 

B. Contexto socioeconômico: 

 

2. Produto Interno Bruto per capita (PIB) padronizado (ano de 2013), sendo um 

proxy de padrão de vida e considera apenas a dimensão econômica do 

                                            
10 Composição baseada na soma de bens/serviço (número de televisão a cor, banheiro, carro, máquina 
de lavar, DVD player, refrigerador, micro-ondas, trabalhador doméstico) e nível de educação (0, sem 
escolaridade [elementar]; 1, estudos primários incompletos; 2, estudos primários completos, ou estudos 
secundários incompletos; 4, estudos secundários completos ou estudos terciários incompletos; 8, 
estudos terciários). Assim, a classificação econômica foi: 0-7 (classe E); 8-13 (D); 14- 18 (C2); 19-23 
(C1); 24-30 (B2); 31-37 (B1); 38-45 (A2); 46-50 (A1) (Fonte: Fiocruz-RJ, 2016 – dados não publicados). 
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desenvolvimento [Indicadores e dados básicos para a saúde no Brasil – IDB, 

Rede interagencial de informações para a saúde – RIPSA]; 

3. Coeficiente de Gini per capita (GINI) padronizado (ano de 2013) que mede 

a concentração da distribuição de renda domiciliar per capita, contribuindo 

para a análise socioeconômica da população e a demanda por maior 

atenção às políticas públicas de saúde, educação e proteção social, entre 

outras. Quando o índice é igual a 1, existe perfeita desigualdade, isto é, a 

renda domiciliar per capita é totalmente apropriada por um único indivíduo 

[Indicadores e dados básicos para a saúde no Brasil – IDB, Rede 

interagencial de informações para a saúde – RIPSA]; 

4. Índice de desenvolvimento humano – renda (IDH-Renda) padronizado (ano 

de 2010), como proxy de um padrão de vida digno, considerando-se a renda 

média mensal dos indivíduos, medindo-se a capacidade média de aquisição 

de bens e serviços por parte dos habitantes. O IDH é um número que varia 

de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de 

uma Unidade Federativa quanto à renda [Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento – PNUD; Atlas do desenvolvimento humano no Brasil]; 

5. Índice de desenvolvimento humano – educação (IDH-Educação) 

padronizado (ano de 2010), como proxy de acesso ao conhecimento, 

considerando-se os indicadores de escolaridade da população adulta e de 

fluxo escolar da população jovem, refletindo o funcionamento do sistema 

educacional e a adequação idade-série deste fluxo escolar. O IDH é um 

número que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano de uma Unidade Federativa quanto à educação 

[Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; Atlas do 

desenvolvimento humano no Brasil]; 

6. Índice de desenvolvimento humano – longevidade (IDH-Longevidade) 

padronizado (ano de 2010), como proxy de se levar uma vida longa e 

saudável, considerando-se a expectativa de vida ao nascer, sintetizando em 

um único número o nível e a estrutura de mortalidade da população. O IDH 

é um número que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano de uma Unidade Federativa quanto à longevidade 

[Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; Atlas do 

desenvolvimento humano no Brasil]. 
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Uma característica distinta deste estudo é a avaliação dos problemas de 

desigualdade de gênero com uma abordagem dupla ajustada quanto à capacidade 

funcional dos idosos. De um lado desta abordagem está a desigualdade de gênero 

situada no contexto maior de disparidade social e conceitualizada como uma 

ramificação da desigualdade social. O outro é a desigualdade social de gênero por 

realçar a centralidade de gênero na distribuição de recursos e também como a 

desigualdade social é inevitavelmente diferenciada por sexo. 

 

4.6  HIPÓTESES: 

 

 HIPÓTESE NULA (𝐻0): As variáveis contextuais não têm associação com as 

diferenças de gênero na capacidade funcional entre as Unidades Federativas; 

ou/e não influenciam as diferenças de gênero, quando controladas pelas 

demais variáveis individuais na capacidade funcional de idosos residentes na 

Unidade Federativa. 

 

 HIPÓTESE ALTERNATIVA (𝐻1): As variáveis contextuais têm associação com 

as diferenças de gênero na capacidade funcional entre as Unidades 

Federativas; ou/e influenciam as diferenças de gênero, quando controladas 

pelas demais variáveis individuais na capacidade funcional de idosos 

residentes na Unidade Federativa. 

 

4.7  MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

4.7.1 Caracterização populacional 

 

Procedeu-se a análise descritiva da população idosa estudada em relação às 

variáveis do nível individual e contextual. Os testes não paramétricos de qui-quadrado 

(𝜒2) e a prova de tendência linear de qui-quadrado, além das razões de prevalência 

foram utilizados. 
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4.7.2 Construção e validação do índice de capacidade funcional 

 

O questionário da PNS 2013 incluiu doze solicitações de respostas (itens) que 

foram utilizadas na criação do ICF, conforme Tabela 1. Estes itens buscaram 

mensurar, com base em uma escala ordinal de quatro categorias de resposta, o grau 

de dificuldade com que uma pessoa idosa exerce normalmente determinada tarefa, 

possibilitando conhecer e analisar o estágio de limitação física de saúde em que se 

encontra.  

Portanto, este estudo reuniu as informações em uma única escala (traço 

latente) que consegue discriminar as pessoas idosas quanto às suas capacidades 

funcionais, bem como hierarquizar os itens em termos de dificuldade de execução das 

tarefas descritas. Todos os itens do constructo de ABVD foram transformados em 

categorias de resposta com números em escala ordinal (0, 1, 2, 3), e os itens 

referentes às AIVD foram transformadas em escala dicotômica (0,1), devido a 

problemas na variabilidade de respostas, pois a maioria dos itens apresentou no 

mínimo uma das categorias cuja probabilidade não se manteve maior que as outras 

de ser selecionada para qualquer limitação de atividades, podendo significar 

problemas de precisão do modelo estimado (CASTRO; TRENTINI; RIBOLDI, 2010). 

Assim, as categorias de respostas dos itens relacionados às AIVD apresentaram 

padrões de resposta melhores após colapsar os limiares para apenas duas categorias, 

além de permitir a utilização do modelo híbrido de TRI. Desta forma, a escala somativa 

variou de 0 a 26. 
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Tabela 1 – Itens relacionados com as atividades de vida diária, incluídos na Pesquisa Nacional 
de Saúde, Brasil, 2013. 

Código Descrição do Item Categorias de Resposta 

Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD): 

COMER Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para 
comer sozinho(a) com um prato colocado à sua frente, 
incluindo segurar um garfo, cortar alimentos e beber 
em um copo? 

0 – Não consegue; 1 – Tem 
grande dificuldade; 2 – Tem 
pequena dificuldade; 3 – 
Não tem dificuldade. 

TOMARBANHO Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar 
banho sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou 
banheira? 

0 – Não consegue; 1 – Tem 
grande dificuldade; 2 – Tem 
pequena dificuldade; 3 – 
Não tem dificuldade. 

IRBANHEIRO Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir 
ao banheiro sozinho(a) incluindo sentar e levantar do 
vaso sanitário? 

0 – Não consegue; 1 – Tem 
grande dificuldade; 2 – Tem 
pequena dificuldade; 3 – 
Não tem dificuldade. 

VESTIRROUPA Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para 
se vestir sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, 
fechar o zíper, e fechar e abrir botões? 

0 – Não consegue; 1 – Tem 
grande dificuldade; 2 – Tem 
pequena dificuldade; 3 – 
Não tem dificuldade. 

ANDARCASA Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para 
andar em casa sozinho(a) de um cômodo a outro da 
casa, em um mesmo andar, como do quarto para a 
sala e cozinha? 

0 – Não consegue; 1 – Tem 
grande dificuldade; 2 – Tem 
pequena dificuldade; 3 – 
Não tem dificuldade. 

DEITAR Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para 
deitar ou levantar da cama sozinho(a)? 

0 – Não consegue; 1 – Tem 
grande dificuldade; 2 – Tem 
pequena dificuldade; 3 – 
Não tem dificuldade. 

SENTAR Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para 
sentar ou levantar da cadeira sozinho? 

0 – Não consegue; 1 – Tem 
grande dificuldade; 2 – Tem 
pequena dificuldade; 3 – 
Não tem dificuldade. 

Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD): 

COMPRAS Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para 
fazer compras sozinho(a), por exemplo de alimentos, 
roupas ou medicamentos? 

0 – Não consegue; Tem 
grande dificuldade; Tem 
pequena dificuldade; 1 – 
Não tem dificuldade. 

MANEJARDINHEIRO Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para 
administrar as finanças sozinho(a) (cuidar do seu 
próprio dinheiro)? 

0 – Não consegue; Tem 
grande dificuldade; Tem 
pequena dificuldade; 1 – 
Não tem dificuldade. 

TOMARREMEDIO Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para 
tomar os remédios sozinho(a)? 

0 – Não consegue; Tem 
grande dificuldade; Tem 
pequena dificuldade; 1 – 
Não tem dificuldade. 

IRMEDICO Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para ir 
ao médico sozinho(a)? 

0 – Não consegue; Tem 
grande dificuldade; Tem 
pequena dificuldade; 1 – 
Não tem dificuldade. 

TRANSPORTE Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para 
sair sozinho(a) utilizando um transporte como ônibus, 
metrô, táxi, carro, etc.? 

0 – Não consegue; Tem 
grande dificuldade; Tem 
pequena dificuldade; 1 – 
Não tem dificuldade. 

 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013.
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Com o intuito de construir um indicador robusto, válido e confiável, este estudo 

considerou a validade fatorial, convergente e discriminante, que se utilizou da análise 

fatorial exploratória para examinar se os itens do constructo estão relacionados entre 

si, sendo determinada pela correlação dos escores obtidos e a definição da 

dimensionalidade do espaço latente (SU; SAMPAIO, 2013). Outrossim, identificou-se 

quanto cada item pôde discriminar entre os indivíduos com diferentes níveis de traço 

latente. A validade discriminante foi considerada como a variância compartilhada e foi 

representada pelo quadrado da correlação entre dois itens (constructos). Se as 

variáveis independentes se correlacionam entre si, compartilham algum poder 

preditivo sobre as variáveis dependentes (AFTHANORHAN; AHMAD, 2013). 

 

4.7.2.1 Validade do constructo 

 

4.7.2.1.1 Análise fatorial exploratória (fatores principais) 

 

 

A análise fatorial exploratória (AFE), utilizou os coeficientes de correlação 

policórica como medida de associação, pois as variáveis ordinais tendem a não 

normalidade e não apresentarem origens ou unidades de medida, além do conjunto 

de variáveis serem algumas ordinais e outras dicotômicas (BAGLIN, 2014; 

HOFFMANN; STOVER; LIPORACE, 2013; KLINE, 2013). Nesta etapa, foi verificada 

a aplicação da análise fatorial. 

Foram calculados os fatores de inflação de variância (𝐹𝐼𝑉 = 1/(1 − 𝑟2)) e o 

valor de tolerância (𝑇 = 1/𝐹𝐼𝑉) para verificação da multicolinearidade entre as 

variáveis do constructo, a fim de atender aos pressupostos da análise fatorial, sendo 

𝑟2 o coeficiente de correlação múltiplo ao quadrado (sem intercepto, pois não 

apresenta interpretação física). Considerou-se um 𝐹𝐼𝑉 < 10 e um 𝑇 > 0,10 como 

indicativo de um grau de multicolinearidade aceitável, pois corresponderia a valores 

de correlação inferiores a 0,95 (HAIR et al., 2009). 

Por outro lado, o número de condição (𝜅, letra grega kappa) foi mais uma 

medida auxiliar no diagnóstico de multicolinearidade. É dado pela raiz quadrada da 

razão entre o maior autovalor e o menor autovalor, isto é, 𝜅 = √(
𝜆𝑚á𝑥

𝜆𝑚í𝑛
). Em geral, 
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valores iguais ou acima de 30 são indicativos de problemas sérios de 

multicolinearidade (DORMANN et al., 2013).  

Para dar continuidade à análise fatorial, executada com técnica de extração por 

fatores principais, o teste de esfericidade de Bartlett foi realizado para avaliar a 

existência de correlações suficientes entre os itens do constructo. Uma estatística 

significativa neste teste indica esta condição favorável. Outra medida de adequação 

da amostra, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), também foi examinada, onde os valores 

abaixo de 0,60 foram considerados críticos (HAIR et al., 2009). 

Examinou-se a matriz fatorial de cargas para a matriz fatorial não rotacionada. 

O percentual total de traço extraído para a solução fatorial foi usado para determinar 

o quanto a solução fatorial explica o que todos os itens juntos representam. Fator(es) 

suficiente(es) para atender o percentual total deveria(m) apresentar valor(es) igual(is) 

ou superior(es) a 60%. Um teste final para exclusão ou inclusão dos itens foi o grau 

de associação entre o item e o fator extraído, sinalizado pelo valor da comunalidade, 

isto é, a variância compartilhada de um item entre todos os itens analisados no fator 

obtido. Um valor maior que 0,50 foi considerado indicativo que o item apresentou forte 

relação com a solução fatorial. 

A rotação da matriz fatorial foi procedida para garantir a redistribuição da 

variância dos primeiros fatores para os demais, objetivando atingir um padrão fatorial 

mais simples e teoricamente mais significativo. Decidiu-se pelo método de rotação de 

fatores promax, pois é a técnica de rotação oblíqua mais utilizada e permite que os 

fatores covariem. A solução reteve apenas o(s) fator(es) que apresentou(aram) no 

mínimo 60% da variância. 

 

4.7.2.1.2 Teoria de resposta ao item  

 

Para a definição do traço latente, atribuindo a cada indivíduo um ICF, este 

estudo aplicou um modelo politômico de crédito parcial generalizado (MCPG) para o 

constructo de ABVD e um modelo dicotômico de dois parâmetros logísticos (2PL) para 

as AIVD, os quais foram ajustados pelo modelo híbrido de TRI ― única calibração ao 

instrumento inteiro. Para tanto, considerou-se o atendimento aos pressupostos de 

dimensionalidade do espaço latente e independência local. 
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4.7.3 Modelagem multinível 

 

Os coeficientes de capacidade funcional e as diferenças de gênero entre eles, 

mais os intervalos de confiança, foram estimados para cada Unidade Federativa 

Brasileira. Para estimar a associação entre as variáveis em nível das Unidades 

Federativas e as diferenças de gênero na capacidade funcional foram ajustados 

modelos multiníveis de regressão linear com efeitos de interação de nível cruzado. O 

intercepto e o fator ‘sexo’ foram considerados como efeitos aleatórios em todos os 

modelos.  

No modelo I foram incluídas as capacidades funcionais por ‘sexo’, sem controle 

das demais variáveis individuais e contextuais, sendo formulado como: 

 

𝐼𝐶𝐹𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗 ∗ 𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖𝑗 + 𝛽2 ∗ 𝑋𝑖𝑗 + ⋯ + 𝛽𝑛 ∗ 𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗                                         (1.1) 

 

onde, 𝛽0𝑗 é o intercepto do ICF na Unidade Federativa 𝑗; 𝛽1𝑗 é a inclinação para a 

relação na Unidade Federativa 𝑗 entre a variável preditora ‘sexo’ no nível 1 e o ICF;  

𝜀𝑖𝑗 se refere aos erros aleatórios da predição, sendo 𝑖 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 = 1, . . . , 23.575; 

𝑗 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 1, . . . , 27; e 𝑋 = 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑖𝑠.  

No modelo II, o nível 1 incluiu todas as outras variáveis individuais, e uma 

variável contextual foi incluída separadamente em cada modelo. Oito modelos foram 

ajustados, sendo quatro para cada variável contextual ajustando o intercepto aleatório, 

dado por: 

𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝛾01 ∗ 𝐷𝑚𝑗 + 𝑢0𝑗                                                                                     (1.2) 

𝛽1𝑗 = 𝛾10 + 𝑢1𝑗                                                                                                        (1.3) 

 

onde, 𝛾00 é o intercepto geral; 𝛾01 é o coeficiente de regressão geral entre o ICF e a 

variável preditora no nível 2; 𝐷𝑚𝑗 é a variável preditora no nível 2; 𝑢0𝑗 é o componente 

de erro aleatório para o desvio entre o intercepto da Unidade Federativa 𝑗 e o 

intercepto geral; 𝛾10 é o coeficiente de regressão geral entre o ICF e a variável 

preditora no nível 1; 𝑢1𝑗 é o componente de erro da inclinação, isto é, entre o desvio 
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das inclinações das Unidades Federativas e a inclinação geral; e quatro modelos 

ajustando a inclinação aleatória por sexo, estabelecidos por: 

𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝑢0𝑗                                                                                                        (1.4) 

𝛽1𝑗 = 𝛾10 + 𝛾11 ∗ 𝐷𝑚𝑗 + 𝑢1𝑗                                                                                      (1.5) 

 

O modelo III (final) ajustado incluiu todas as variáveis individuais e contextuais 

que se mostraram estatisticamente significativas na análise multivariada.  

Todas as análises estatísticas foram realizadas usando-se STATA 14.1 e HLM 

7.01, considerando-se um intervalo de confiança de 95% (IC95%). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL 

 

Na Tabela 2, apresenta-se a caracterização da amostra de idosos quanto às 

variáveis sociodemográficas utilizadas no presente estudo. A média de idade foi 70 

anos (IC95%: 69,7-70,1) e as mulheres constituíram 56% das pessoas idosas.
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Tabela 2 – Distribuição percentual das pessoas idosas com 60 ou mais anos de idade, 
segundo as características sociodemográficas, Brasil, 2013. 

Características 
Sociodemográficas 

% Mulheres (IC95%) % Homens (IC95%) % Total (IC95%) 

Faixa etária    
60 a 69 anos 55,2 (53,9-56,6) 57,3 (55,7-58,9) 56,1 (54,9-57,3) 
70 a 79 anos 29,2 (27,9-30,5) 30,2 (28,7-31,7) 29,6 (28,5-30,7) 
80+ anos 15,6 (14,7-16,7) 12,54 (11,5-13,6) 14,3 (13,5-15,1) 

Nível de escolaridade    
Sem instrução 32,4 (31,0-33,9) 30,5 (29,0-32,0) 31,6 (30,3-32,8) 
Fundamental incompleto 39,1 (37,7-40,6) 39,6 (38,0-41,2) 39,4 (38,1-40,6) 
Fundamental completo  7,3 (6,5-8,0) 7,4 (6,6-8,3) 7,3 (6,7-8,0) 
Médio incompleto 1,0 (0,8-1,2) 1,2 (1,0-1,5) 1,0 (0,9-1,2) 
Médio completo 11,7 (10,8-12,6) 11,0 (10,1-12,0) 11,4 (10,7-12,1) 
Superior incompleto 0,5 (0,4-0,7) 0,9 (0,7-1,2) 0,7 (0,5-0,8) 
Superior completo 8,0 (7,2-8,9) 9,7 (8,4-10,8) 8,7 (7,9-9,6) 

Plano médico de saúde 
(privado) 

   

Sim 21,7 (20,3-23,1) 19,1 (17,7-20,6) 20,6 (19,3-21,9) 
Não 78,3 (76,9-79,7) 80,9 (79,4-82,3) 79,4 (78,1-80,7) 

Restrição de atividades 
habituais por motivo de saúde 

   

Sim 12,9 (12,0-13,8) 9,6 (8,8-10,6) 11,5 (10,8-12,2) 
Não 87,1 (86,2-88,0) 90,4 (89,4-91,2) 88,5 (87,8-89,2) 

Participa de atividades sociais 
organizadas 

   

Sim 28,1 (26,7-29,5) 19,9 (18,6-21,2) 24,5 (23,4-25,7) 
Não 72,0 (70,5-73,3) 80,1 (78,8-81,4) 75,5 (74,3-76,6) 

Saúde autopercebida    
Muito boa 6,7 (5,8-7,6) 6,8 (5,6-8,3) 6,7 (6,0-7,6) 
Boa 37,5 (35,8-39,2) 41,3 (39,0-43,6) 39,0 (37,6-40,4) 
Regular 43,5 (41,7-45,2) 40,9 (38,8-43,0) 42,4 (41,1-43,8) 
Ruim 9,1 (8,2-10,1) 8,7 (7,7-9,9) 8,9 (8,2-9,7) 
Muito ruim 3,3 (2,8-4,0) 2,3 (1,8-3,0) 2,9 (2,5-3,5) 

Classificação econômica 
critério BR 

   

Classe A, B e C 76,4 (75,1-77,6) 79,1 (77,8-80,4) 77,6 (76,5-78,6) 
Classe D e E 23,7 (22,4-25,0) 20,9 (19,6-22,2) 22,5 (21,4-23,6) 

Grandes Regiões do Brasil    
Norte 5,0 (4,7-5,3) 5,9 (5,5-6,3) 5,4 (5,1-5,7) 
Nordeste 25,0 (23,9-26,1) 25,5 (24,5-26,5) 25,2 (24,2-26,2) 
Centro-Oeste 6,3 (5,9-6,6) 6,6 (6,2-7,0) 6,4 (6,1-6,8) 
Sudeste 48,6 (47,3-50,0) 47,1 (45,8-48,4) 48,0 (46,7-49,2) 
Sul 15,2 (14,4-16,0) 15,0 (14,1-15,8) 15,1 (14,3-15,9) 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013.
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Percebe-se que o perfil do idoso no Brasil foi de idosos mais jovens (56%). 

Entre os idosos, 70% não apresentaram sequer o ensino fundamental, 79% não 

tinham acesso à plano de saúde médico privado, 75% não tinham participação em 

atividades sociais organizadas e 77% eram de classe média a alta. Outrossim, grande 

parte dos idosos (88%) consideraram a saúde percebida como muito boa, boa ou 

regular.  

Foram encontradas diferenças significativas entre os gêneros quanto às 

restrições nas atividades habituais em decorrência de problemas com a saúde. As 

mulheres foram 36% mais propensas a não executarem tais atividades habituais. 

Entretanto, apesar desta desvantagem, as mulheres participaram 41% mais em 

atividades sociais organizadas que os homens. No que se refere às condições 

econômicas, os homens superaram em 4% as mulheres nas classes média e alta (A, 

B e C). 

 Na Tabela 3 é exibida a distribuição percentual dos idosos que apresentaram 

alguma dificuldade na realização de quaisquer das atividades da vida diária e, 

portanto, considerados com alguma limitação de atividades. No total, 32% (IC95%: 

31,4%-33,4%) dos idosos apresentam alguma limitação em quaisquer das atividades, 

sendo 17% (IC95%: 15,7-17,3) dos idosos com alguma limitação em ABVD, 29% 

(IC95%: 28,0-30,0) em AIVD e 13% em ambas (IC95%: 12,4-13,8). 
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Tabela 3 – Distribuição percentual de limitação de atividades da vida diária, segundo as 
características sociodemográficas, Brasil, 2013. 

Características 
Sociodemográficas 

Limitação de Atividades da Vida Diária (AVD)* 

ABVD1 (IC95%) AIVD2 (IC95%) ABVD e AIVD (IC95%) 

Total 16,5 (15,7-17,3) 29,0 (28,0-30,0) 13,1 (12,4-13,8) 
Sexoa    

Homem 14,8 (13,7-15,9) 23,4 (22,1-24,7) 11,1 (10,2-12,2) 

Mulher 17,8 (16,9-18,8) 33,4 (32,2-34,6) 14,6 (13,7-15,7) 

Faixa etáriab    
60 a 74 anos 9,9 (9,1-10,8) 15,9 (14,9-17,0) 6,3 (5,6-7,0) 
75 a 79 anos 17,2 (15,8-18,7) 35,4 (33,5-37,3) 14,0 (12,8-15,4) 
80+ anos 41,0 (38,3-43,6) 67,3 (64,4-70,0) 38,0 (35,3-40,7) 

Nível de escolaridadeb    
Sem instrução 19,8 (18,8-20,9) 36,6 (35,3-37,9) 16,2 (15,3-17,2) 
Fundamental incompleto 14,1 (12,0-16,4) 23,2 (20,7-26,0) 10,3 (8,4-12,4) 
Fundamental completo a 
médio incompleto 

13,9 (11,5-16,5) 20,8 (18,3-23,5) 10,3 (8,4-12,5) 

Médio completo a superior 
incompleto 

9,7 (8,2-11,5) 13,9 (12,2-15,8) 6,8 (5,6-8,31) 

Superior completo 6,8 (5,2-8,8) 8,9 (7,2-11,01) 4,8 (3,5-6,5) 
Plano médico de saúdea 
(privado) 

   

Sim 14,6 (13,0-16,5) 24,8 (22,8-26,9) 11,4 (9,9-12,9) 

Não 17,0 (16,1-17,9) 30,1 (29,0-31,2) 13,5 (12,8-14,4) 

Restrição de atividades 
habitais por motivo de saúdea 

   

Não 40,4 (37,7-43,1) 55,9 (53,0-58,7) 37,0 (34,3-39,7) 

Sim 13,4 (12,7-14,2) 25,5 (24,5-26,6) 10,0 (9,4-10,7) 

Participa de atividades sociais 
organizadasa 

   

Sim 11,3 (10,0-12,7) 20,7 (19,0-22,4) 7,4 (6,5-8,5) 

Não 18,2 (17,3-19,1) 31,7 (30,6-32,9) 14,9 (14,1-15,8) 

Saúde autopercebidab    
Muito boa 4,0 (2,4-6,5) 10,3 (8,0-13,2) 3,2 (1,8-5,9) 
Boa 7,7 (6,7-8,7) 16,9 (15,7-18,1) 5,0 (4,3-5,9) 
Regular 18,8 (17,6-20,0) 33,3 (31,9-34,8) 14,7 (13,6-15,8) 
Ruim 40,4 (37,4-43,5) 59,9 (56,9-62,8) 35,1 (32,3-38,0) 
Muito ruim 54,7 (48,7-60,7) 72,8 (67,5-77,6) 51,1 (45,1-57,1) 

Classificação econômica 
critério BR  

  

Classe A, B e C 16,7 (15,8-17,6) 28,9 (27,8-30,0) 13,2 (12,5-14,0) 

Classe D e E 15,8 (14,1-17,5) 29,3 (27,1-31,7) 12,6 (11,1-14,2) 

Grandes Regiões do Brasila    
Norte 17,2 (15,2-19,2) 30,8 (28,0-33,7) 12,8 (11,2-14,6) 
Nordeste 18,4 (17,0-19,7) 35,7 (34,0-37,3) 15,4 (14,2-16,5) 
Centro-Oeste 18,0 (16,1-20,0) 30,6 (28,2-33,0) 13,6 (12,0-15,4) 
Sudeste 15,0 (13,7-16,3) 25,6 (23,9-27,2) 12,0 (10,9-13,2) 
Sul 17,3 (15,4-19,2) 27,6 (25,2-30,1) 12,7 (11,2-14,4) 

 
*Idosos que relataram alguma dificuldade em executar ao menos uma das atividades da vida diária. Na 
coluna, as aproporções diferem estatisticamente ou apresentam uma btendência linear significativa no 
teste qui-quadrado, em nível de 5% de probabilidade. 1Atividades Básicas da Vida Diária (comer, tomar 
banho, ir ao banheiro, vestir roupa, andar em casa, deitar e sentar); 2Atividades Instrumentais da Vida 
Diária (fazer compras, manejar dinheiro, tomar remédio, ir ao médico, tomar um transporte).  
Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013.
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As mulheres idosas apresentaram desvantagens funcionais estatisticamente 

significativas quanto às limitações de atividades quando comparadas aos homens 

tanto para as ABVD como para as AIVD, mesmo que a magnitude nestas últimas 

tenha sido maior. Entretanto, o problema maior encontrou-se no grupo de idosos 

octogenários com uma prevalência de 70% nas limitações de atividades, com 38% 

deles apresentando ambas limitações em ABVD e AIVD.  

As limitações de atividades guardam evidência na restrição de atividades nas 

duas últimas semanas que antecederam o inquérito aos idosos e na não participação 

de atividades sociais, refletidas também tendencialmente numa pior autopercepção 

de saúde. 

Por outro lado, quanto mais alta a escolaridade do idoso, maior capacidade 

funcional foi observada. Outrossim, foi encontrada uma diferença estatisticamente 

significativa na prevalência de limitações de atividades entre os idosos afiliados em 

planos médicos de saúde privados em comparação com os não afiliados. 

A Região Nordeste apresentou maior número de idosos com limitação de 

atividades. No outro extremo, a Região Sudeste assumiu o posto de menor número 

de idosos com limitação de atividades, seguido pelas Regiões Sul e Norte, sem 

diferenças estatísticas significativas entre estas. Quanto a condição econômica, as 

classes média e alta (A, B e C) não diferiram estatisticamente dos grupos menos 

favorecidos (D e F). Entretanto, é importante ressaltar que foi possível encontrar 

tendência significativa nas limitações de atividades paras as ABVD e AIVD entre as 

classes econômicas avaliadas quando estas foram analisadas separadamente. Não 

se encontrou tendência significativa na avaliação de ambas limitações em ABVD e 

AIVD. 

 A Figura 6 mostra como estão distribuídas as prevalências de limitação de cada 

atividade da vida diária avaliada no presente estudo. Os octogenários apresentaram 

maiores limitações de atividades que aqueles de grupos mais jovens. Estas diferenças 

foram estatisticamente significativas (𝑝 < 0,05). Quando se estratificou por sexo, as 

diferenças permaneceram, porém com maiores desvantagens de capacidade 

funcional entre as mulheres. 
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Figura 6 – Distribuição percentual das limitações de (a) atividades básicas da vida diária e (b) 
atividades instrumentais da vida diária, segundo faixas etárias e sexo, Brasil, 2013. 

 (a) 
 
 
 

 (b) 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. 
 

 

Na Figura 6a, andar de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, 

como do quarto para a sala e cozinho (ANDARCASA) foram atividades básicas 

consideradas mais limitantes aos idosos octogenários de ambos sexos. Entretanto, 

para aqueles idosos entre 60 e 69 anos e de 70 a 79 anos, as atividades que incluem 

calçar meias e sapatos, fechar o zíper e fechar e abrir botões (VESTIRROUPA), 

apresentaram maior limitação que as demais. Em mulheres idosas entre 60 e 69 anos 

e de 70 a 79 anos, deitar ou levantar da cama sozinhas (DEITAR) foram atividades 

básicas mais restritivas. Também entre as mulheres, tomar banho sozinhas, incluindo 
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entrar e sair do chuveiro ou banheira (TOMARBANHO) foram atividades mais difíceis 

de serem executadas quando comparadas aos homens. 

Ao considerar as AIVD (Figura 6b), aquelas que se referiam à mobilidade, como 

ir ao médico sozinho (IRMEDICO) ou sair sozinho utilizando um transporte 

(TRANSPORTE) ou fazer compras sozinho (COMPRAS) foram referidas como mais 

limitantes para homens e mulheres, dado à dificuldade envolvida. A magnitude das 

limitações entre mulheres foi maior para estas atividades que para os homens. 

Na Tabela 4 estão descritas as prevalências de limitação de atividades para 

cada Unidade Federativa, estratificados por sexo, sendo organizada em ordem 

decrescente. No Brasil, as limitações de atividades em mulheres superam em 35% as 

limitações de atividades entre os homens (𝑅𝑃 = 1,35;  𝑝 < 0,05). Outrossim, o 

Nordeste apresenta os piores indicadores de capacidade funcional com 39% de 

idosos apresentando alguma limitação de atividades e as mulheres superando em 

38% as limitações de atividades entre os homens (𝑅𝑃 = 1,38;  𝑝 < 0,05). 
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Tabela 4 – Distribuição das prevalências de limitação de atividades da vida diária, segundo as Unidades Federativas, Brasil, 2013. 

 
Região UF % Homem (IC95%) % Mulher  (IC95%) % Total (IC95%) Razão de Prevalência (IC95%) 

Nordeste Maranhão 39,2 (31,5-47,0) 47,2 (41,2-53,3) 43,4 (38,0-48,7) 1,16 (0,97-1,40)a 

Nordeste Paraíba 31,7 (25,6-37,7) 52,1 (45,7-58,4) 43,3 (37,9-48,7) 1,42 (1,27-1,60) 
Nordeste Alagoas 33,5 (27,5-39,6) 50,1 (44,3-55,8) 42,6 (37,9-47,3) 1,35 (1,19-1,54) 
Nordeste Rio Grande do Norte 30,8 (25,5-36,2) 49,8 (43,9-55,6) 41,2 (36,8-45,5) 1,41 (1,24-1,62) 
Centro-Oeste Goiás 32,2 (26,6-37,9) 45,1 (39,6-50,7) 39,4 (34,9-43,9) 1,26 (1,12-1,42) 
Norte Amazonas 32,6 (26,6-38,6) 45,3 (39,1-51,4) 39,4 (34,5-44,2) 1,27 (1,10-1,47) 
Nordeste Sergipe 33,8 (27,8-39,7) 42,7 (36,8-48,6) 38,8 (33,9-43,7) 1,17 (1,04-1,33) 
Norte Acre 31,1 (25,4-36,7) 45,8 (39,7-51,9) 38,7 (34,0-43,3) 1,34 (1,15-1,55) 
Nordeste Bahia 34,0 (27,2-40,8) 40,5 (35,4-45,6) 37,8 (33,6-42,0) 1,12 (0,96-1,31)a 

Norte Tocantins 29,9 (22,4-37,3) 46,6 (37,7-55,4) 37,8 (30,6-45,0) 1,43 (1,20-1,71) 
Nordeste Ceará 29,8 (24,6-35,0) 43,9 (38,7-49,0) 37,6 (33,4-41,8) 1,30 (1,16-1,45) 
Sudeste Minas Gerais 31,0 (24,8-37,2) 41,9 (36,7-47,1) 37,2 (33,1-41,5) 1,21 (1,05-1,40) 
Norte Amapá 32,0 (25,3-38,8) 39,6 (32,9-46,3) 36,2 (30,6-41,8) 1,16 (1,00-1,33) 
Nordeste Piauí 31,2 (25,3-37,0) 40,9 (35,6-46,1) 36,1 (31,7-40,6) 1,22 (1,07-1,39) 
Sul Paraná 33,0 (27,7-38,3) 38,2 (32,7-43,8) 35,9 (31,0-40,7) 1,11 (0,99-1,23)a 

Norte Pará 30,8 (25,4-36,2) 39,3 (32,0-46,6) 35,3 (30,1-40,6) 1,19 (1,02-1,38) 
Centro-Oeste Mato Grosso 27,6 (19,5-35,4) 41,4 (33,5-49,3) 35,0 (28,3-41,8) 1,31 (1,12-1,53) 
Nordeste Pernambuco 25,7 (20,9-30,6) 41,9 (37,2-46,6) 34,8 (31,0-38,7) 1,35 (1,21-1,50) 
Norte Roraima 29,7 (22,3-37,1) 39,1 (31,2-47,0) 34,1 (28,0-40,3) 1,24 (1,01-1,52) 
Centro-Oeste Mato Grosso do Sul 21,3 (16,0-26,7) 43,9 (38,0-49,8) 32,8 (28,4-37,3) 1,60 (1,38-1,87) 
Sul Santa Catarina 27,5 (18,9-36,1) 34,9 (28,2-41,5) 31,6 (25,6-37,7) 1,16 (0,97-1,38)a 

Sul Rio Grande do Sul 23,5 (19,0-28,0) 34,0 (30,2-37,9) 29,7 (26,3-33,1) 1,22 (1,12-1,33) 
Sudeste Rio de Janeiro 21,8 (18,6-24,9) 31,2 (28,1-34,2) 27,3 (24,9-29,8) 1,20 (1,12-1,30) 
Centro-Oeste Distrito Federal 20,3 (15,0-25,6) 29,9 (24,7-35,0) 25,9 (21,8-30,1) 1,22 (1,07-1,39) 
Sudeste São Paulo 22,0 (18,9-25,2) 28,2 (25,6-30,9) 25,5 (23,2-27,9) 1,15 (1,07-1,24) 
Sudeste Espírito Santo 16,0 (10,0-21,9) 30,3 (24,5-36,1) 24,4 (19,4-29,4) 1,35 (1,17-1,55) 
Norte Rondônia 18,6 (12,7-24,4) 29,0 (21,8-36,2) 23,8 (18,5-29,2) 1,30 (1,08-1,57) 

BRASIL  27,0 (25,6-28,4) 36,6 (35,4-37,9) 32,4 (31,4-33,5) 1,35 (1,28-1,43) 

Nordeste  31,8 (29,3-34,3) 44,0 (41,9-46,2) 38,7 (37,0-40,3) 1,38 (1,27-1,51) 
Norte  29,7 (26,5-32,8) 40,4 (36,3-44,4) 35,3 (32,3-38,2) 1,36 (1,20-1,54) 

Centro-Oeste  27,4 (24,0-30,7) 41,2 (37,9-44,6) 35,0 (32,3-37,7) 1,51 (1,33-1,71) 
Sul  27,8 (24,5-31,1) 35,6 (32,7-38,5) 32,2 (29,6-34,8) 1,28 (1,15-1,43) 

Sudeste  23,8 (21,5-26,1) 32,1 (30,1-34,2) 28,6 (26,9-30,3) 1,35 (1,22-1,50) 
a Não estatisticamente significante (𝑝 ≥ 0,05).  
Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013.
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 As limitações de atividades tiveram maior impacto nos Estados do 

Maranhão, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. No entanto, não foram 

observadas diferenças de gênero estatisticamente significativas nas limitações de 

atividades no Maranhão, Bahia, Paraná e Santa Catarina. As maiores diferenças 

de gênero foram encontradas no Mato Grosso do Sul (60%), Tocantins (43%), 

Paraíba (42%) e Rio Grande do Norte (41%), onde as mulheres apresentaram 

maiores desvantagens que os homens. 

 

5.2  ÍNDICE DE CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

5.2.1 Análise fatorial exploratória (fatores principais) 

 

A Tabela 5 apresenta uma matriz com fortes correlações policóricas para os 

doze itens politômicos. Neste aspecto, as fortes correlações poderiam indicar a 

presença de colinearidades entre as variáveis, o que poderia influenciar os parâmetros 

de estimativa do modelo. Em contrapartida, um pouco de colinearidade é desejável, 

pois pretende-se identificar conjuntos de itens inter-relacionados. 
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Tabela 5 – Matriz de correlações policóricas (𝜌) para os itens relacionados às atividades de vida diária que compõem o constructo de capacidade 
funcional, Brasil, 2013. 
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COMER 1            
TOMARBANHO 0,860 1           
IRBANHEIRO 0,863 0,954 1          
VESTIRROUPA 0,853 0,941 0,944 1         
ANDARCASA 0,828 0,920 0,934 0,911 1        
DEITAR 0,839 0,906 0,932 0,915 0,927 1       
SENTAR 0,830 0,912 0,942 0,915 0,936 0,955 1      
COMPRAS 0,732 0,876 0,841 0,817 0,855 0,802 0,826 1     
MANEJARDINHEIRO 0,722 0,805 0,787 0,763 0,757 0,714 0,735 0,881 1    
TOMARREMEDIO 0,770 0,842 0,821 0,805 0,791 0,757 0,780 0,847 0,854 1   
IRMEDICO 0,711 0,852 0,803 0,780 0,829 0,744 0,776 0,922 0,846 0,870 1  
TRANSPORTE 0,709 0,856 0,816 0,792 0,840 0,757 0,791 0,925 0,845 0,864 0,950 1 

Fonte: Elaboração própria.
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As medidas do grau de multicolinearidade, descritas na Tabela 6, não suportam 

a existência de multicolinearidade no modelo preconizado de capacidade funcional. 

Os FIV ficaram abaixo do limite de 10, enquanto os valores de tolerância, que são o 

recíproco dos FIV, estiveram acima do limite de 0,10, indicando que não existe 

multicolinearidade no modelo preconizado.  

 

Tabela 6 – Fatores de inflação da variância e tolerância para os itens relacionados às 
atividades de vida diária do constructo de capacidade funcional, Brasil, 2013. 

Item FIV* √𝑭𝑰𝑽 Tolerância 𝒓𝟐 

COMER 1,93 1,39 0,52 0,48 
TOMARBANHO 4,48 2,12 0,22 0,78 
IRBANHEIRO 5,44 2,33 0,18 0,82 
VESTIRROUPA 4,28 2,07 0,23 0,77 
ANDARCASA 4,19 2,05 0,24 0,76 
DEITAR 4,75 2,18 0,21 0,79 
SENTAR 5,20 2,28 0,19 0,81 
COMPRAS 2,75 1,66 0,36 0,64 
MANEJARDINHEIRO 1,99 1,41 0,50 0,50 
TOMARREMEDIO 1,93 1,39 0,52 0,48 
IRMEDICO 2,98 1,73 0,34 0,66 
TRANSPORTE 3,07 1,75 0,33 0,67 
* Fator de inflação de variância.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

O pressuposto de multicolinearidade foi também atendido pelo número de 

condição 𝜅 = 20,58, pois ficou abaixo de 30, conforme mostrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Autovalores e número de condição do constructo de capacidade funcional, Brasil, 
2013. 

Autovalor (λ) Índice de condição (𝜿) 

10,162 1,00 
0,639 3,99 
0,136 8,64 
0,045 15,03 
0,024 20,58 
-0,004  
-0,007  
-0,012  
-0,024  
-0,028  
-0,038  
-0,050  

 20,58 

Fonte: Elaboração própria. 
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Então, como era de se esperar pelas fortes correlações policóricas 

encontradas, o teste de esfericidade de Bartlett foi estatisticamente significativo, 

indicando a presença de correlações suficientes entre os itens (Tabela 8). Da mesma 

forma, a estatística Kaiser-Mayer-Olkin, que varia entre 0 e 1, também explicitou forte 

correlação entre os itens, com um valor igual a 0,958, conferindo maior qualidade à 

análise fatorial. 

 

Tabela 8 – Estatística Kaiser-Meyer-Olkin e teste de esfericidade de Bartlett para o constructo 
de capacidade funcional, Brasil, 2013. 

Medida de KMO* de adequação de amostragem 0,958 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aproximado    262.000  
 

Graus de liberdade 66 
Significância estatística <0,001 

*Kaiser-Meyer-Olkin.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A análise das estatísticas de extração (solução não rotacionada) para o modelo 

final de fatores comuns define um autovalor (raiz latente) maior que 1,0 referente ao 

primeiro fator (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Resultados da análise fatorial de fatores principais (solução não rotacionada) para 
o constructo de capacidade funcional, Brasil, 2013. 

Fator 
Fatores Principais 

Autovalor % de variância % acumulada 

1 10,162 84,7 84,7 
2 0,639 5,3 90,0 
3 0,136 1,1 91,2 
4 0,045 0,4 91,5 
5 0,024 0,2 91,7 
6 -0,004 0,0 91,7 
7 -0,007   
8 -0,012   
9 -0,024   
10 -0,028   
11 -0,038   
12 -0,050   

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se observa, apenas o primeiro fator seria retido, conforme estabelece a 

regra de retenção de fatores (critério de Kaiser ou K1) e porque explicou sozinho 

84,7% da variância dos dados originais na análise fatorial. Entretanto, após proceder 
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com a rotação fatorial da matriz (Tabela 10), as variâncias dos primeiros fatores se 

distribuíram para os últimos, configurando dois fatores retidos. As comunalidades com 

valores altos (maiores que 0,50), indicaram que todos os itens apresentaram forte 

relação com a solução fatorial. 

 

Tabela 10 – Matriz comparativa de análise fatorial por fatores principais para o constructo de 
capacidade funcional, Brasil, 2013. 

Item 

Rotacionado Não rotacionado 

Comunalidade Fator 1 
(ABVD) 

Fator 2 
(AIVD) 

Fator 1 
(ABVD/AIVD) 

Fator 2  

COMER 0,750  0,862  0,774 
TOMARBANHO 0,690  0,967  0,943 
IRBANHEIRO 0,819  0,960  0,956 
VESTIRROUPA 0,821  0,939  0,920 
ANDARCASA 0,754  0,948  0,919 
DEITAR 0,932  0,924  0,934 
SENTAR 0,872  0,938  0,934 
COMPRAS  0,778 0,927  0,917 
MANEJARDINHEIRO  0,786 0,863  0,817 
TOMARREMEDIO  0,703 0,890  0,832 
IRMEDICO  0,891 0,906  0,929 
TRANSPORTE  0,864 0,912  0,926 

*Valores em branco representam cargas fatoriais < 0,4. Rotação obliqua promax. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 A solução fatorial rotacionada suporta um modelo de capacidade funcional 

bidimensional com os traços latentes de ABVD (84,4% de variância) e AIVD (79,3% 

de variância) bem definidos, melhor visualizado no gráfico de cargas fatoriais (Figura 

7). 

 

Figura 7 – Gráfico de cargas fatoriais para os dois fatores retidos do constructo de capacidade 
funcional, Brasil, 2013. 
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A confiabilidade [coeficiente alfa de Cronbach] da escala de capacidade 

funcional foi 0,94 (com variância do erro: 0,94 x 0,94 = 0,88; 1 – 0,88 = 0,12) 

(TAVAKOL; DENNICK, 2011). Outrossim, a escala derivada dos doze itens 

apresentou-se ótima, porque a correlação estimada entre a escala e o fator subjacente 

mediu √0,94 ≈ 0,97. 

 

5.2.2 Teoria de resposta ao item 

 

A TRI pressupõe que a probabilidade de êxito, 𝑃(𝜃), no cumprimento de 

determinada atividade da vida diária depende unicamente da capacidade funcional, 𝜃, 

e das características da atividade relacionada a cada item. Portanto, um idoso 

apresentaria uma 𝑃(𝜃) maior se apresentasse capacidade funcional mais elevada e 

vice-versa. Obviamente, por se tratar de um traço latente que apresentou limites 

negativo e positivo infinitos, a 𝑃(𝜃) não pôde ser máxima. Entretanto, os idosos 

obtiveram valores entre –2,91 (mínima funcionalidade) e 0,40 (máxima funcionalidade) 

na escala 𝜃. 

A curva característica do teste (CCT), que representa um ponto de ligação 

entre a TRI e a teoria clássica, foi formada graficamente pela soma das curvas 

características dos itens (CCI) e as funções equivalentes para o modelo de crédito 

parcial generalizado, chamadas de curvas características de operação (CCO), 

representado na  

Figura 8. O eixo vertical representou a estimativa da escala somativa (não 

observada) dado pela TRI, que seria composto caso fossem somadas as pontuações 

obtidas em cada um dos doze itens. Este escore somado de TRI está em função de 

𝜃. 
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Figura 8 – Curva característica do teste para o índice de capacidade funcional, Brasil, 2013. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
O menor escore somado de TRI para o ICF assumiu um valor igual a zero, pois 

indicou a capacidade funcional mínima; ou seja, nesta perspectiva, um idoso que 

respondesse apresentar dificuldades em atividades mais fáceis como segurar um 

garfo, cortar alimentos e beber em um copo, certamente não conseguiria realizar as 

demais atividades mais difíceis ou complexas, pois, por tratar-se de uma tarefa muito 

básica da vida cotidiana, o ICF deste idoso seria mínimo. Por outro lado, o maior 

escore somado de TRI foi igual a 26, tendo-se em vista que se um idoso conseguisse 

realizar sem dificuldade todas as atividades preconizadas teria, na prática, um ICF 

máximo. Ao aumentar os valores do ICF, aumenta-se a probabilidade de um idoso 

conseguir executar com variável grau de êxito a(s) tarefa(s) proposta(s) no item.  

Na Figura 9, são mostradas as curvas de categoria de resposta (CCR) dos itens 

politômicos relacionados às atividades básicas da vida diária no ICF, calibrados pelo 

MCPG de TRI.  Observa-se que a função da segunda categoria de resposta de cada 

item aumentou à medida que a probabilidade de responder na primeira categoria de 

resposta diminuiu, mas somente até certo ponto, na altura em que esta diminuiu à 

medida que a probabilidade de responder na próxima categoria aumentou. Neste 

caso, a última categoria foi a categoria extrema positiva que tem uma função 

monotonicamente crescente. Quanto mais difícil foi o item, maior a probabilidade em 

responder na primeira categoria. Ao contrário, quanto mais fácil foi o item maior a 

probabilidade em responder na última categoria. 
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Figura 9 – Curvas de categoria de resposta para as atividades básicas da vida diária do índice 
de capacidade funcional, segundo o modelo de crédito parcial generalizado de teoria de 
resposta ao item.  

Legenda:  0 – Não consegue; 1 – Tem grande dificuldade; 2 – Tem pequena dificuldade; 3 – Não tem dificuldade
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A ordem relativa dos parâmetros de dificuldade de passo do item 

TOMARBANHO, isto é, as interseções das CCR, indicam que ir de zero a um (passo 

1) foi relativamente mais fácil para as pessoas idosas, enquanto ir de um a dois (passo 

2) foi mais difícil, e de três a quatro (passo 3) foi ainda mais difícil. Comparando-se 

com o gráfico do item COMER, observa-se que as CCR para o item TOMARBANHO 

estão mais distantes do eixo vertical, sinalizando que este item correspondeu a uma 

atividade mais difícil de ser executada e, de alguma forma, mais bem centralizado nas 

características da população. 

Na Figura 10, estão representadas as CCO, determinadas pela função logística 

do modelo. Cada CCO referiu-se a um parâmetro de limite do passo, ou seja, como 

mencionado anteriormente, os limites entre uma categoria e outra de cada item. Logo, 

avaliou-se a probabilidade de endossar uma determinada categoria em função de 

outra dentre todos os itens politômicos. 

 

Figura 10 – Curvas características de operação para as atividades básicas da vida diária do 
índice de capacidade funcional, segundo o modelo de crédito parcial generalizado de teoria 
de resposta ao item. 
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As CCI relacionadas às atividades instrumentais da vida diária no ICF foram 

representadas pelas funções logísticas na Figura 11, pois os itens foram calibrados 

pelo modelo de 2PL de TRI. Portanto, o valor de 𝜃 que marca o ponto central da 

inclinação da curva indicou a probabilidade de 50% de um idoso executar 

determinada(s) atividade(s) relacionada(s) pelo item. As curvas sigmoides mais 

inclinadas discriminaram melhor entre os itens do ICF e, portanto, também 

apresentaram maior informação. 
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Figura 11 – Curvas características dos itens relacionados às atividades instrumentais da vida 

diária do índice de capacidade funcional, segundo o modelo de dois parâmetros logísticos de 

teoria de resposta ao item. 

 

Legenda:  0 – Não consegue; tem grande dificuldade; tem pequena dificuldade; 1 – Não tem dificuldade 
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 As funções de informação dos itens (Figura 12) possibilitaram o conhecimento 

não somente de quanto de informação um item acumula num determinado valor de 𝜃, 

mas também em que valor de 𝜃 o item possui maior quantidade de informação. 

 

Figura 12 – Funções de informação dos itens para o índice de capacidade funcional, Brasil, 
2013. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os itens TOMARBANHO e IRBANHEIRO, relacionados às ABVD, e os itens 

IRMEDICO e TRANSPORTE, voltados às AIVD, forneceram as maiores informações 

ao constructo do ICF, pois discriminaram melhor entre os idosos.  

Na Figura 13, a função de informação do teste (FIT) foi representada por uma 

linha contínua, enquanto o erro padrão das estimativas de capacidade funcional foi 

indicado pela linha tracejada. Quanto maior o valor da função de informação, maior 

precisão houve na estimativa de 𝜃. Os itens que discriminaram melhor contribuíram 

mais com a informação, apesar dos demais itens contribuírem de maneira importante 

para a função de informação. 

 

 



89 
 

André Luiz Barbosa de Lima 

Figura 13 – Função de informação do teste e erro padrão da estimativa para o índice de 

capacidade funcional, Brasil, 2013. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Nota-se que existe uma relação inversa entre a função de informação e o erro 

padrão da estimativa 𝜃. A FIT proporcionou maior quantidade de informação no 

intervalo compreendido aproximadamente entre −2,5 ≤  𝜃 ≤ −0,5. Assim, os idosos 

situados nesta magnitude em 𝜃 apresentam uma medida do ICF mais precisa, ou seja, 

com menor erro de estimativa de 𝜃. 

Na Tabela 11, estão descritos os parâmetros dos doze itens do ICF. 

Considerando-se o ordenamento de dificuldade dos itens, 𝑏𝑖, foi observado que o item 

IRBANHEIRO teve o maior poder de discriminação, 𝑎𝑖, com relação a um nível de 𝜃 

mais baixo, isto é, mais fácil de ser executado. Dentre todos os itens, o item 

IRMEDICO foi mais difícil e o item COMER foi considerado o mais fácil. Todos os itens 

mostraram bom poder de discriminação, considerando-se um valor de referência ideal 

𝑎𝑖 > 1. Entretanto, é importante considerar as categorias de resposta ao item foram 

somente endossadas por pessoas idosas que tiveram níveis mais baixos de 

capacidade funcional, implicando que o número de itens é mais útil em discriminar 

entre indivíduos na extremidade inicial do contínuo latente. Então, é provável que o 

constructo não possa medir níveis muito altos de capacidade funcional entre os 
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idosos. Em nosso estudo, uma maior confiabilidade do ICF poderia ser obtida com a 

inserção de itens mais difíceis para a população em condições melhores de 

capacidade funcional. 
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Tabela 11 – Estimativas dos parâmetros dos itens politômicos do modelo de crédito parcial generalizado e dos itens dicotômicos do modelo de 
dois parâmetros logísticos (modelo híbrido) de teoria de resposta ao item para o índice de capacidade funcional, Brasil, 2013. 

Item 𝒂𝒊 EP 𝒃𝒊 EP 𝒅𝒊𝟐 EP 𝒅𝒊𝟑 EP 𝒅𝒊𝟒 EP 

ABVD           
COMER 2,09 0,116 -2,29 0,076 -2,54 0,081 -1,94 0,060 -2,39 0,087 
TOMARBANHO 5,00 0,297 -1,76 0,032 -2,00 0,039 -1,69 0,031 -1,57 0,028 
IRBANHEIRO 5,13 0,374 -1,84 0,034 -2,06 0,041 -1,85 0,034 -1,61 0,029 
VESTIRROUPA 3,77 0,210 -1,76 0,034 -2,01 0,041 -1,73 0,032 -1,55 0,030 
ANDARCASA 4,45 0,256 -1,80 0,033 -2,14 0,041 -1,75 0,032 -1,50 0,027 
DEITAR 3,67 0,207 -1,88 0,038 -2,21 0,048 -1,88 0,036 -1,56 0,031 
SENTAR 4,16 0,229 -1,85 0,036 -2,15 0,046 -1,85 0,033 -1,55 0,029 

AIVD           
COMPRAS 6,87 0,273 -1,00 0,011       
MANEJARDINHEIRO 3,59 0,154 -1,31 0,020       
TOMARREMEDIO 3,87 0,140 -1,48 0,022       
IRMEDICO 7,50 0,387 -0,84 0,009       
TRANSPORTE 7,73 0,386 -0,87 0,010       

𝑎𝑖, parâmetro de discriminação; 𝑏𝑖 parâmetro de dificuldade; 𝑑𝑖𝑗, parâmetro de limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

André Luiz Barbosa de Lima 

É importante observar a escala hierárquica da capacidade funcional, que 

considera a perda gradual das funções com o envelhecimento. A construção de uma 

escala comum para ABVD e AIVD para a discriminação de idosos com limitações 

devem incluir no primeiro passo os itens selecionados IRMEDICO e TRANSPORTE. 

Se o idoso necessita de ajuda em qualquer destas atividades pode ser determinado 

automaticamente que tem limitações, e a decisão para realizar uma avaliação 

completa ao invés da avaliação abreviada poderia ser feita neste estágio inicial. Por 

outro lado, se o idoso não necessita qualquer ajuda nestes dois itens, os itens 

relacionados às ABVD deveriam ser respondidos na ordem VESTIRROUPA, DEITAR, 

ANDARCASA e SENTAR. Com estes seis itens selecionados, 91% dos idosos com 

limitações nas AVD poderiam ser reconhecidos. Assim, a sensibilidade do teste de 

triagem foi 72%. 

A Tabela 12 apresenta as médias do índice de capacidade funcional, segundo 

as características socioeconômicas e estratificadas por sexo. Observou-se que, em 

média, a capacidade funcional das mulheres foi menor que a dos homens, inclusive 

considerando-se as características socioeconômicas. A capacidade funcional também 

foi menor para os grupos de idade mais avançadas, com menor escolaridade e sem 

adesão à plano médico de saúde privado. A presença de restrição em atividades 

habituais e também a não participação em atividades sociais organizadas se 

traduziram em menores capacidades funcionais entre os idosos, assim como ocorreu 

com aqueles com a percepção de saúde tida como regular, ruim e muito ruim. As 

Regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte apresentaram capacidade funcional mais 

baixas que as Regiões Sul e Sudeste, respectivamente. 
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Tabela 12 – Distribuição das médias do índice de capacidade funcional, segundo as 
características sociodemográficas, Brasil, 2013. 

Características 
Sociodemográficas 

Média (Erro Padrão) 

Mulheres Homens Total 

Total -0,157 (0,010) -0,003 (0,011) 0,090 (0,008) 
Faixa etária    

60 a 69 anos 0,043 (0,010) 0,132 (0,010) 0,083 (0,008) 
70 a 79 anos -0,425 (0,034) -0,138 (0,034) -0,301 (0,025) 
80+ anos -0,885 (0,034) -0,700 (0,039) -0,814 (0,026) 

Nível de escolaridade    
Sem instrução -0,402 (0,019) -0,204 (0,024) -0,319 (0,016) 
Fundamental incompleto -0,147 (0,017) 0,007 (0,017) -0,079 (0,014) 
Fundamental completo  -0,029 (0,039) 0,081 (0,036) 0,019 (0,027) 
Médio incompleto 0,030 (0,065) 0,160 (0,078) 0,093 (0,052) 
Médio completo 0,131 (0,021) 0,180 (0,025) 0,151 (0,016) 
Superior incompleto 0,226 (0,061) 0,233 (0,060) 0,230 (0,043) 
Superior completo 0,204 (0,023) 0,275 (0,020) 0,238 (0,017) 

Plano médico de saúde 
(privado) 

   

Sim -0,087 (0,021) 0,093 (0,026) -0,014 (0,017) 
Não -0,176 (0,012) -0,026 (0,012) -0,110 (0,009) 

Restrição de atividades 
habituais por motivo de saúde 

   

Sim -0,661 (0,036) -0,622 (0,049)  -0,647 (0,029) 
Não -0,082 (0,010) 0,062 (0,010) -0,018 (0,008) 

Participa de atividades sociais 
organizadas 

   

Sim 0,037 (0,015) 0,130 (0,019) 0,070 (0,013) 
Não -0,232 (0,013) -0,037 (0,013) -0,142 (0,010) 

Saúde autopercebida    
Muito boa 0,195 (0,030) 0,298 (0,027) 0,240 (0,024) 
Boa 0,060 (0,016) 0,212 (0,012) 0,129 (0,010) 
Regular -0,215 (0,014) -0,057 (0,017) -0,149 (0,012) 
Ruim -0,719 (0,036) -0,630 (0,046) -0,681 (0,029) 
Muito ruim -0,989 (0,080) -1,115 (0,072) -1,040 (0,057) 

Classificação econômica 
critério BR 

   

Classe A, B e C -0,123 (0,022) 0,003 (0,013) -0,084 (0,018) 
Classe D e E -0,167 (0,012) -0,027 (0,025) -0,092 (0,009) 

Grandes Regiões do Brasil    
Norte -0,180 (0,030) -0,029 (0,023) -0,108 (0,021) 
Nordeste -0,285 (0,018) -0,087 (0,020) -0,198 (0,014) 
Centro-Oeste -0,219 (0,025) 0,015 (0,024) -0,114 (0,020) 
Sudeste -0,089 (0,016) 0,036 (0,019) -0,035 (0,014) 
Sul -0,130 (0,024) 0,017 (0,024) -0,066 (0,019) 

EP – Erro padrão. 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.3  ANÁLISE MULTINÍVEL 

 

A Figura 14 mostra a extensão das diferenças de gênero na capacidade 

funcional de idosos para cada Unidade Federativa do Brasil, as quais foram maiores 

entre as Unidades Federativas da Região Nordeste e Centro-Oeste. Após ajuste pelas 

variáveis individuais e contextuais, nenhuma diferença de gênero na capacidade 

funcional foi observada no Amapá e Maranhão. 

 

Figura 14 – Gráfico de dispersão. Médias do índice de capacidade funcional ajustados, entre 
homens e mulheres com 60 ou mais anos de idade, por Unidade Federativa, Brasil, 2013. 

 

 

 Entretanto, apesar do Amapá e do Maranhão não apresentarem diferenças 

significativas na capacidade funcional entre homens e mulheres, pôde-se observar 

que esta equidade se estabeleceu em um nível de capacidade funcional mais baixo 

que outras Unidades Federativas das Regiões Sul e Sudeste, ratificando a 

desvantagem funcional tanto para homens quanto para mulheres. Aponta-se dois 

modelos de diferenças de gênero na capacidade funcional: Alagoas, com baixo nível 

de capacidade funcional entre os idosos e ampla desvantagem das mulheres frente 
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aos homens, ficando abaixo da média nacional para ambos; e São Paulo, com alto 

nível de capacidade funcional entre os idosos e poucas diferenças entre homens e 

mulheres, ficando acima da média nacional para ambos. 

A figura a seguir mostra que em São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e 

Rio de Janeiro, os idosos apresentaram capacidade funcional maior que a média geral 

da população e de homens e mulheres, separadamente (Figura 15). Por outro lado, 

Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará formaram o grupo com as 

maiores desvantagens funcionais dentre as Unidades Federativas. 

 

Figura 15 – Gráfico de barras. Médias do índice de capacidade funcional, por Unidade 
Federativa, Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

 

 

Como mostrado na Figura 16, as correlações por sexo entre o ICF e o IMDG 

não apresentaram significância estatística. No entanto, foi encontrada uma correlação 

negativa moderada entre o índice de Gini e o ICF entre os homens (𝑟 = −0,45;  𝑃 <

0,05) e uma fraca correlação negativa entre as mulheres (𝑟 = −0,37;  𝑃 < 0,05). 

Correlações lineares positivas e significativas foram observadas nas demais variáveis 

contextuais avaliadas. 
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Figura 16 – Correlação entre as variaveis de nivel contextual e as médias do índice de 
capacidade funcional em homens e mulheres com 60 ou mais anos de idade, residentes nas 
27 Unidades Federativas que participaram da Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013.  

 



97 
 

André Luiz Barbosa de Lima 

 A avaliação da variância dos componentes aleatórios do intercepto no modelo 

1 (𝜇0𝑗) permitiu indicar que os idosos e as diferenças de gênero diferem 

significativamente entre si quanto à capacidade funcional, permitindo uma variância 

adequada ao modelo multinível (Tabela 13). No geral, a média do ICF para mulheres 

com 60 ou mais anos de idade foi −0,116 (𝑝 < 0,001), representando importante 

inferioridade de capacidade funcional frente aos homens, após controlada pelas 

variáveis individuais e contextuais. Além disso, quanto maior a idade, menor 

capacidade funcional foi estabelecida. Percebe-se também que os indivíduos que 

relataram não ter realizado qualquer atividade nas duas últimas semanas que 

antecederam ao inquérito apresentaram associação direta, desfavorável e 

significativa na capacidade funcional.  
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Tabela 13 – Médias do índice de capacidade funcional, estimadas usando modelos de regressão linear multinível com efeitos de interação de nível cruzado. 
Amostra de residentes brasileiros com 60 ou mais anos de idade de 27 Unidades Federativas participantes da Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

 
MODELO I MODELO II MODELO III 

Coeficiente (EP) P-Valor Coeficiente (EP) P-Valor Coeficiente (EP) P-Valor 

NÍVEL INDIVIDUAL:       

Sexo (Homem)       
Mulher -0,166 (0,017) <0,001 -0,130 (0,011) <0,001 -0,116 (0,015) <0,001 

Idade (Anos)   -0,037 (0,002) <0,001 -0,037 (0,002) <0,001 
Restrição de atividade nas últimas duas semanas (Não)       

Sim   -0,341 (0,039) <0,001 -0,341 (0,039) <0,001 
Saúde autopercebida (Muito boa)       

Boa   -0,050 (0,013) <0,001 -0,050 (0,014) <0,001 
Regular   -0,251 (0,016) <0,001 -0,252 (0,016) <0,001 
Ruim   -0,631 (0,030) <0,001 -0,632 (0,031) <0,001 
Muito ruim   -0,918 (0,048) <0,001 -0,919 (0,050) <0,001 

Participa de atividades sociais organizadas (Não)       
Sim   0,128 (0,007) <0,001 0,127 (0,007) <0,001 

Plano privado médico de saúde (Não)       
Sim   0,002 (0,015) 0,898   

Nível educacional (Estudos secundário ou terciário)       
Nenhum ou estudos primários   -0,087 (0,012) <0,001 -0,091 (0,014) <0,001 

Classe econômica critério BR (A, B e C)       
E e D   -0,011 (0,014) 0,433   

NÍVEL CONTEXTUAL: 
      

Variáveis contextuais (Intercepto)       
Índice de desigualdade de gênero   -0,006 (0,008) 0,477   
Índice de Gini   -0,033 (0,011) 0,007 -0,018 (0,006) 0,008 
Produto interno bruto   0,054 (0,027) 0,063   
IDH - renda   0,003 (0,035) 0,936   
IDH - longevidade   -0,033 (0,029) 0,275   
IDH - educação   -0,027 (0,013) 0,055   

Variáveis contextuais (Interação com sexo)       
Índice de desigualdade de gênero   -0,023 (0,006) 0,001 -0,029 (0,005) 0,001 
Índice de Gini   -0,008 (0,017) 0,651   
Produto interno bruto   0,024 (0,041) 0,566   
IDH - renda   0,010 (0,041) 0,810   
IDH - longevidade   -0,036 (0,024) 0,149   
IDH - educação   0,033 (0,021) 0,137   

Intercepto -0,020 (0,275)  0,262 (0,015) <0,001 0,262 (0,015) <0,001 
Variabilidade       

Variabilidade do intercepto* (% de variaçãoa) 0,475 <0,001   0,066 (86,1%) 0,054 
Interação com sexo (% de variaçãoa) 0,205 0,008   0,161 (21,5%) 0,011 

 

a % de variabilidade foi calculada usando esta fórmula: [(variabilidade inicial-variabilidade final)/variabilidade inicial] x 100. *Resultados do teste de homogeneidade 

da variância do nível 1 indicaram que existe variabilidade do índice de capacidade funcional entre as Unidades Federativas (𝐽 = 27) em termos da variância residual 

dentro das Unidades Federativas (nível 1) [𝜒2 = 7431,83; 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒 = 26; 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000].  Variáveis estatisticamente significantes (𝑃 < 0,05). 
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Os idosos que participaram de atividades sociais organizadas e apresentavam 

melhor nível educacional tiveram vantagens significativas na capacidade funcional. No 

entanto, apreciações da saúde tidas como muito ruins foram atribuídas fortemente a 

uma menor capacidade funcional (𝐼𝐶𝐹 = −0,919;  𝑝 < 0,001). Não foram encontradas 

associações para o acesso a plano médico de saúde privado e para a classe 

econômica envolvida quanto à capacidade funcional dos idosos. 

Na análise multinível ajustada, a média do ICF foi influenciada pelo índice de 

Gini na Unidade Federativa (𝐼𝐶𝐹 = −0,018;  𝑝 = 0,008). Além disso, as diferenças de 

gênero na capacidade funcional foram afetadas pelo IMDG. As Unidades Federativas 

com maiores desigualdades sociais de gênero (isto é, maiores IMDG) tiveram 

significativas diferenças de gênero na capacidade funcional (𝐼𝐶𝐹 = −0,029;  𝑝 =

0,001), principalmente devido à alta prevalência de limitação de atividades entre as 

mulheres. Por outro lado, não foram encontradas associações entre as diferenças de 

gênero na capacidade funcional e as demais variáveis contextuais (PIB, IDH – renda, 

IDH – longevidade, IDH – educação). Assim, o modelo final não incluiu estas variáveis 

contextuais. O modelo final explicou 22% da variância nas diferenças de gênero entre 

as Unidades Federativas. 

No que se refere à distribuição das médias do ICF entre as Unidades 

Federativas do Brasil, observou-se que a Região Nordeste apresentou maiores 

desvantagens na capacidade funcional da população idosa, principalmente entre as 

mulheres. O Maranhão, Paraíba e Alagoas detiveram as piores condições de 

capacidade funcional entre homens e mulheres idosas. Além disso, em Alagoas, 

Maranhão e Pernambuco as magnitudes das diferenças de gênero em desfavor das 

mulheres foram maiores dentre todas as Unidades Federativas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados deste estudo apontaram que 32% dos idosos apresentaram 

alguma limitação de atividades, onde as limitações em AIVD (29%) foram mais 

prevalentes que as ABVD (17%) entre idosos de todas as Unidades Federativas do 

Brasil. Além disso, os octogenários tiveram ICF significativamente menores que os 

grupos mais jovens de idosos. Estes resultados não surpreendem, tendo-se em vista 

a típica hierarquia das ABVD como forma mais grave e menos comum de 

incapacidade, quando comparadas com as limitações em AIVD, e o fato de que a 

idade avançada está associada a maiores perdas funcionais entre os idosos. Tais 

achados foram semelhantes aos encontrados em outros estudos (BELTRÃO et al., 

2013; LIMA; LIMA, 2014; MILLÁN-CALENTI et al., 2010).  

Nos países europeus, onde as transições demográficas e epidemiológicas 

estão bem consolidadas, as proporções de idosos com limitações em AIVD foram 

consistentemente inferiores àquelas com limitações em ABVD (CHATTERJI et al., 

2015). Entre pessoas que necessitam de ajuda em uma ou mais AIVD, aquelas com 

85 ou mais anos de idade são 31% mais gravemente incapacitadas que aquelas com 

35-44 anos de idade. Por outro lado, quanto às ABVD, as pessoas idosas são mais 

severamente incapacitadas em 11% em comparação com adultos de 35-44 anos de 

idade (LAPLANTE, 2010). 

Sabe-se que, em média, as chances de declínio na performance funcional são 

1,06 (ABVD) e 1,11 (AIVD) maior para cada ano adicional de vida; assim, com um 

aumento de cinco anos na idade, as chances são 5,30 e 5,55 vezes maior, 

respectivamente (BOSCO et al., 2013). Também, as AIVD refletem um maior grau de 

complexidade que as ABVD, e as limitações nas AIVD poderiam indicar os primeiros 

sinais de deficiência cognitiva em idosos. Somado a isso, a mobilidade é vital para a 

independência e viabilidade funcional de idosos que vivem em comunidade e a 

mobilidade reduzida é considerada um precursor das limitações nas ABVD (WU et al., 

2013). 

Há uma forte evidência da relação causal entre o início da incapacidade e a 

hospitalização. Os idosos hospitalizados frequentemente desenvolvem incapacidade 
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como consequência da permanência hospitalar (FREITAS et al., 2012; WU et al., 

2013). Tem-se mostrado que em uma população idosa com incapacidade nas ABVD 

está independentemente associada com um risco aumentado de atendimentos de 

urgência. Outrossim, as ABVD podem predizer o número de atendimentos de urgência 

(LAUDISIO et al., 2015). De qualquer forma, indubitavelmente as pessoas com 

incapacidades necessitam dos serviços de saúde e os utilizam quando conseguem ter 

acesso aos mesmos (OLIVEIRA, 2013). 

Os elevados riscos de adquirir demência e o desenvolvimento de limitações 

nas AVD entre a população crescente de idosos velhos também afetarão os tipos de 

serviços de cuidados em saúde demandados. Os idosos com demência ou 

capacidade funcional ruim são menos prováveis de viver em casa (ANSAH et al., 

2015). Existem zonas críticas que diferenciam as pessoas com transição aos cuidados 

em casa, ao longo do tempo, e aquelas que fazem a transição para os cuidados 

institucionalizados. Estes grupos de atividades, principalmente AIVD de natureza para 

cuidados em casa e ABVD de natureza para transições para instituições, são 

consistentes com a literatura existente. Entretanto, a decisão sobre qual tipo de 

assistência deve ser oferecida pode ser idiossincrásica e mais conectada às 

preferências pessoais e circunstâncias que propriamente à capacidade funcional 

(FINLAYSON; MALLINSON; BARBOSA, 2005). 

Embora algumas coortes de idosos pareçam melhorar em saúde com relação 

à diminuição nas limitações de ABVD, o mesmo não ocorre com as limitações em 

AIVD (CHATTERJI et al., 2015). Decerto, ao aumentar os níveis de atividade física 

pode-se reduzir a incapacidade e os custos de serviços de saúde na população idosa, 

aumentando a qualidade de vida dos idosos. Mas, apesar destes efeitos benéficos da 

atividade física, os idosos são o grupo etário menos fisicamente ativos, especialmente 

quando sofrem de doenças crônicas (GUEDES et al., 2012; TAK et al., 2013). 

Modelos teóricos baseados na autoeficácia têm sido usados extensivamente 

para facilitar as mudanças de comportamento na reabilitação, pois existem evidências 

da relação entre atividade física e limitações funcionais. No entanto, ainda não há uma 

certeza se é possível reduzir ou retardar o início das limitações funcionais entre os 

idosos através da implementação de estratégias de melhoria de eficácia (MULLEN et 

al., 2012). Os programas de atividade física podem, entretanto, incorporar as 

avaliações de autoeficácia em idosos iniciantes numa intervenção de atividades 
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físicas, pois esta medida contribui para o planejamento e sistematização de ações que 

objetivam o aumento da atividade física, favorecendo a permanência desse grupo 

etário nos programas e também a efetividade das intervenções (MEURER et al., 

2015). Em suma, é importante lembrar que, enquanto a atividade física regular 

aumenta a expectativa de vida e as atividades físicas de baixa intensidade são bem 

reconhecidas para a melhoria da saúde física e cognitiva, continua incerto se as 

atividades físicas de alta intensidade apresentam algum benefício neste aumento 

(REIMERS; KNAPP; REIMERS, 2012; TSE; WONG; LEE, 2015). 

Segundo dados da PNS, em 2013, a proporção de adultos classificados na 

condição de insuficientemente ativos no Brasil foi de 46%. Entre as mulheres foram 

observadas frequências mais elevadas, variando de 50% na Região Sul a 56% na 

Região Norte. Dentre os homens, considerados mais ativos que as mulheres, estas 

frequências variaram de 37% na Região Nordeste a 41% na Região Sudeste. Mais da 

metade (63%) das pessoas de 60 anos ou mais de idade era inativa e o grupo de 

idade menos sedentário foram os jovens de 18 a 24 anos de idade, 37% (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

É preciso considerar também que os fatores que promovem um envelhecimento 

ativo e saudável em populações em desenvolvimento podem diferir daquelas 

populações desenvolvidas. Áreas de foco como pobreza, doenças infecciosas e falta 

de instrução podem afetar significativamente tanto a incapacidade quanto a doença 

relacionada à idade (MICHEL; NEWTON; KIRKWOOD, 2008; SZWARCWALD; 

SOUZA-JÚNIOR; DAMACENA, 2010). Um importante estudo conduzido no Brasil 

mostrou que as doenças crônico-degenerativas foram responsáveis por 66% de anos 

de vida perdidos ajustados por incapacidade (MENDES; SCHRAMM; OLIVEIRA, 

2004). 

De modo geral, nas áreas menos desenvolvidas, principalmente na Região 

Norte e Nordeste do Brasil, as proporções de idosos que apresentam graves 

limitações de atividades são maiores. Entretanto, existe uma tendência de redução 

nestas limitações em todas as regiões, independentemente do gênero. Entre os 

homens, na área urbana da Região Norte é onde o declínio da prevalência de 

incapacidade funcional apresenta quedas mais significativas, em torno de 20% 

(PARAHYBA; SIMÕES, 2006). 
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Baseado nos resultados deste estudo, no que tange às diferenças de gênero 

na capacidade funcional, as mulheres foram consistentemente mais dependentes que 

os homens em todos os grupos de idade avaliados, consistente com achados em 

estudo prévio (MILLÁN-CALENTI et al., 2010). Além disso, 37% das mulheres 

mostraram algum tipo de limitação de atividades contra 27% dos homens, superando 

em 35% as limitações entre homens. Isto reforça a hipótese que as mulheres, embora 

longevas, apresentam uma qualidade de vida em desvantagem (ESPELT et al., 2010; 

PARAHYBA; SIMÕES, 2006). 

Nesta perspectiva, conforme os resultados mostraram, os homens foram 

considerados mais independentes que as mulheres nas atividades avaliadas e estas 

diferenças foram significativamente relevantes. As grandes diferenças foram 

encontradas em atividades relacionadas à mobilidade física como ir ao médico ou 

tomar um transporte sozinho. Mas, por razões culturais e históricas, faz-se necessário 

considerar que as tarefas relacionadas ao espaço doméstico como comprar, cozinhar, 

cuidar da casa e lavar roupas, formam uma lista de atividades representativas para as 

mulheres. Embora a lista de tais atividades representativas seja menor para os 

homens, pode-se ainda diferenciar seu desempenho em tarefas como uso de meios 

de transporte ou manipular dinheiro como base para a medição de capacidade 

funcional (HILGENKAMP; VAN WIJCK; EVENHUIS, 2011; MILLÁN-CALENTI et al., 

2010). 

Considerada como uma medida dos aspectos positivos do componente de 

funcionalidade, o ICF trabalhado neste estudo é uma interface mais compreensível da 

complexidade da realidade e pode ser usada para análises de situação de saúde, 

contribuindo com os propósitos de políticas públicas direcionadas à população idosa. 

O ICF é um constructo estatisticamente validado e confiável que pode ser rapidamente 

acessado com escalas assimiladas simples e rápidas baseados nos parâmetros 

(dificuldade e discriminação) dos itens. Além disso, uma vantagem fundamental foi 

incorporar um modelo híbrido de TRI capaz de traduzir as medidas de ABVD e AIVD 

em um mesmo traço latente sem ferir os pressupostos de dimensionalidade do espaço 

latente e de independência local estocástica.  

A vantagem principal da TRI é a extensão da confiabilidade. Tradicionalmente, 

a confiabilidade tem sido usada para avaliar a confiabilidade média da escala. A TRI, 

contudo, é capaz de avaliar o erro da medição, ou precisão, em vários estágios ao 
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longo do ICF. Isto somente é possível porque a precisão ao longo do traço latente não 

é uniforme e, dessa forma, se espera variar (FIEO et al., 2011). Assim, a TRI, 

comparada a outras técnicas, é capaz de atribuir diferentes pesos aos grupos 

relatados de itens e classificar os idosos dentro da escala latente de capacidade 

funcional, considerando-se as dificuldades descritas em cada atividade relacionada 

ao item e a capacidade inerente dos indivíduos em realizar tal tarefa. Então, é possível 

utilizar uma escala baseada em traço latente robusto e não somente em uma 

abordagem de escore sistematicamente combinado para se avaliar a capacidade 

funcional dos idosos.  

Outrossim, a abordagem de TRI tem uma vantagem especial sobre abordagens 

clássicas pois permite que os resultados obtidos usando diferentes instrumentos 

estejam numa mesma escala. Portanto, a TRI permite que escalas diferentes usando 

vários itens relacionadas às AVD sejam comparadas sem a necessidade de mudar a 

escala. Deve-se ter em mente, no entanto, que a origem da escala é arbitrária para 

cada grupo de dados, e que é necessário conduzir testes de equivalência de escores 

para demonstrar a comparabilidade entre grupos ou medidas. 

Outro ponto importante a ser observado com a TRI é que não exige o 

pressuposto de que os escores estejam normalmente distribuídos (DEMARS, 2010). 

Assim, os escores 𝜃 não necessariamente se traduzem em percentis na distribuição 

normal, e, dessa forma, exigem cautela na definição de pontos de corte nas medições 

de capacidade funcional baseadas nesta transformação. 

A calibração das ABVD-AIVD pode servir para identificar indivíduos com alto 

risco de incapacidade futura, potencialmente antes do início clínico. Os modelos de 

TRI podem aumentar o poder interpretativo das escalas de ABVD-AIVD de várias 

formas: pela confirmação de um traço latente unidimensional de incapacidade, 

estabelecendo medida de nível intervalar ou hierarquias de itens, e aumentando a 

precisão da escala (FIEO et al., 2011). Entretanto, uma maior confiabilidade do índice 

de capacidade funcional poderia ser alcançada com a inclusão de atividades mais 

difíceis (AAVD) para discriminar entre indivíduos com maiores capacidades 

funcionais, tendo-se em vista que a escala provavelmente discriminou entre indivíduos 

com grandes limitações de atividades. 
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 Além disso, este estudo apresentou as seguintes limitações. Primeiro, não foi 

possível assumir que esta amostra populacional refletisse a distribuição da variação 

inteira do índice de capacidade funcional entre os idosos em cada Unidade Federativa. 

Outra limitação derivou da natureza da informação da amostra coletada somente de 

idosos residentes na comunidade, excluindo-se áreas com características especiais 

como instituições de longa permanência, conventos e hospitais (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015b). Isto poderia enviesar os 

resultados porque as mulheres são mais prováveis de se tornarem viúvas e então 

serem excluídas da amostra como resultado de suas elevadas taxas de 

institucionalização e hospitalização, incluindo a subestimação da prevalência de 

incapacidade entre as mulheres (ESPELT et al., 2010).  

Apesar do reconhecido potencial para a realização de estudos analíticos com 

os dados da PNS, a indisponibilidade da base completa devido ao cronograma de 

liberação dos microdados da amostra, com a ausência de variáveis relevantes, não 

permitiu agregar mais indicadores ao modelo multinível até a conclusão deste estudo. 

Além disso, o estudo consistiu de 27 amostras no segundo nível da análise, que 

poderia limitar a capacidade para detectar diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos. 

Entretanto, até onde se sabe, este foi o primeiro estudo a usar métodos de 

análise multinível para avaliar a associação entre as diferenças de gênero na 

capacidade funcional no Brasil, utilizando-se de um modelo híbrido (MCPG e 2PL) na 

teoria de resposta ao item para a composição de um índice de capacidade funcional 

com maior robustez e validade que outros estudos prévios (BELTRÃO et al., 2013; 

LIMA; LIMA, 2014).  

 O estudo permitiu concluir que as maiores desigualdades sociais de gênero 

foram associadas com as menores capacidades funcionais entre as mulheres e, 

consequentemente, com as maiores diferenças de gênero na capacidade funcional, 

quando controladas pelas demais variáveis independentes. Outros estudos apontam 

que a probabilidade do idoso apresentar menor capacidade funcional aumentou com 

a idade avançada e foi mais elevada entre as mulheres, concordando com estudos 

prévios (GUEDES et al., 2012; LIMA; LIMA, 2014). 
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As maiores prevalências de condições incapacitantes não fatais, incluindo as 

fraturas, osteoporose, problemas de coluna, osteoartrite e depressão, contribuem 

substancialmente para maior incapacidade e a diminuição da qualidade de vida entre 

mulheres idosas, quando comparadas aos homens (MURTAGH; HUBERT, 2004). Por 

outro lado, sabe-se que a elevada prevalência de incapacidade em mulheres é devido 

a uma combinação de elevada incidência e grande duração da incapacidade, 

resultante de taxas inferiores de reabilitação e mortalidade entre mulheres com 

incapacidade funcional (HARDY et al., 2008). Portanto, existem evidências de que o 

gênero é um fator de risco para explicar uma pior função física entre as mulheres e 

sugere que voltar-se a equidade de gênero atenuaria a lacuna de gênero na função 

física entre os idosos (ZUNZUNEGUI et al., 2015). 

Neste sentido, o planejamento de estratégias de promoção, prevenção e 

reabilitação para redução da incapacidade na população idosa deveria ser baseada 

no fato de que existem diferenças nos determinantes de incapacidade entre os 

gêneros e que as condições que afetam o sistema nervoso central (cognição 

prejudicada ou mobilidade e equilíbrio reduzidos) incapacitam mais os homens, 

enquanto o estilo de vida sedentário e as condições que afetam o sistema 

osteoarticular ou reduzem a força muscular incapacitam mais as mulheres. Assim, as 

mulheres com doenças crônicas e vulnerabilidade social devem ser o principal alvo 

destas estratégias (ALEXANDRE et al., 2012). Entretanto, embora as mulheres 

reportem uma prevalência mais alta de doenças, quando a severidade da doença é 

analisada, os homens normalmente apresentam altas taxas de doenças crônicas com 

alta letalidade (BASTOS et al., 2012). 

As mulheres mais velhas experienciam elevadas taxas de incapacidade que 

poderiam ser remediadas, em parte, pelo maior recebimento de cuidados preventivos 

nas idades mais jovens (MILLER et al., 2014). Alguns fatores de risco que alcançaram 

principalmente os homens, sobretudo o consumo de bebidas alcoólicas e de cigarros, 

além do estresse laboral, passarão também a atingir as mulheres, quando 

comparados aos números atuais. Consequentemente, haverá uma redução nas 

diferenças de expectativa de vida, que atualmente no Brasil é sete anos e meio maior 

para as mulheres, e que justifica uma significante menor população de homens nos 

grupos de idade mais avançados (BASTOS et al., 2012; VERAS, 2011).  Veja-se que 

nas populações com uma maior expectativa de vida, as diferenças de gênero em anos 
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vividos com saúde são menores, como consequência do resultado aditivo de um efeito 

reduzido da mortalidade e um maior efeito da incapacidade (VAN OYEN et al., 2013). 

Os achados do presente estudo permitem inferir que a extensão das diferenças 

de gênero na capacidade funcional variou amplamente entre as Unidades 

Federativas. Estas diferenças em nível das Unidades Federativas estão associadas à 

desigualdade social de gênero entre as Unidades Federativas. No entanto, outros 

fatores contextuais podem estar envolvidos e precisam ser investigados. De qualquer 

forma cabe, pois, ressaltar que o envelhecimento populacional é uma realidade vivida 

no Brasil e as diferenças de gênero ainda existem, principalmente durante a velhice, 

onde essas questões se intensificam (LIMA; BUENO, 2009). 

Por outro lado, o Brasil tem passado por um processo de redução das 

desigualdades de gênero e de desconstrução do sistema social no qual o homem é o 

ator fundamental da organização social, e que exerce a autoridade sobre as mulheres, 

os filhos e os bens materiais e culturais (patriarcado) (ALVES; CAVENAGHI, 2013). É 

preciso lembrar também que os homens, de maneira geral, ainda são bastante 

resistentes aos cuidados de saúde, orgulhando-se da própria invulnerabilidade. 

Avessos à prevenção e ao autocuidado, é comum que protelem a procura de 

atendimento, permitindo que os casos se agravem e ocasionando, ao final, maiores 

problemas e despesas para si e para o sistema de saúde, que é obrigado a intervir 

nas fases mais avançadas das doenças (BRASIL, 2009). 

É sabido que não existe um padrão regional quanto à desigualdade de gênero 

no Brasil. O problema se distribui indistintamente no território nacional e se pronuncia 

com níveis diferentes de magnitude nas Unidades Federativas.  Neste sentido, as 

prioridades em saúde tonam-se similares e requerem ações dirigidas ao aumento da 

participação da mulher na política e no mercado de trabalho, além da equiparação de 

rendimentos médios e garantias trabalhistas (LIMA et al., 2015). A diferença social, 

então, estaria relacionada com a exploração e a injustiça social e os comportamentos 

negativos são consequência dessa diferença, ou seja, das privações materiais que 

são a causa e a consequência das dificuldades em obter uma melhor condição de 

saúde (FERREIRA; LATORRE, 2012). 

A análise multinível não mostrou associação significativa entre os grupos de 

classe econômica e a capacidade funcional do idoso. No entanto, a desigualdade de 
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renda em nível da Unidade Federativa apresentou efeito negativo relevante sobre a 

capacidade funcional dos idosos, corroborando os achados de um estudo prévio 

conduzido também no Brasil (LIMA; LIMA, 2014). Encontrou-se também que a 

desigualdade de renda ainda persiste entre os idosos brasileiros, mas não alterando 

as diferenças de gênero na funcionalidade dos idosos. Salienta-se que desigualdade 

de renda pode ocasionar efeitos contextuais ou extra-individuais no ambiente social, 

os quais afetam a saúde, aumentando a probabilidade dos idosos apresentarem 

prejuízos funcionais (ALVES; LEITE; MACHADO, 2010). Sendo assim, a 

desigualdade de renda soma-se à desigualdade social de gênero, que coloca em 

desvantagem as mulheres idosas com histórico de escassa participação no mercado 

de trabalho, com benefícios mínimos de aposentadoria e dependentes do sistema 

público de saúde (GEIB, 2012). 

O Brasil apresenta uma das piores distribuições de renda no mundo e é 

caracterizado pela presença de desigualdades individuais e regionais, que define, de 

um lado, as cidades e regiões ricas, com indicadores socioeconômicos e de saúde 

que são semelhantes aqueles de economias mais desenvolvidas, e do outro lado, as 

cidades e regiões muito pobres, como aquelas observadas nas Unidades Federativas 

do Norte e Nordeste do Brasil (ALVES; LEITE; MACHADO, 2010). No Nordeste, 68% 

dos idosos residem em domicílios com renda familiar per capita menor que um salário 

mínimo, enquanto no Sul e Sudeste este percentual está abaixo dos 35%. O Brasil 

situa-se em 11º lugar entre os países com mais alta concentração de renda. Portanto, 

estima-se que serão necessários 20 anos para que a desigualdade no Brasil atinja a 

média que prevalece em países de grau semelhante de desenvolvimento (GEIB, 

2012). 

 A inclusão ao modelo multinível da variável de participação do idoso em 

atividades comunitárias organizadas foi fundamental para avaliar o desempenho do 

papel social na capacidade funcional. Neste sentido, os achados permitiram inferir que 

a participação do idoso em atividades comunitárias esteve fortemente associada a 

melhores capacidades funcionais. Outro indicador importante foi a restrição 

significativa apresentada na realização de atividades nas duas últimas semanas que 

antecederam à PNS, indicando ampla limitação de atividades como aspecto negativo 

da funcionalidade entre os idosos. Estes dois indicadores guardam uma relação direta 
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um com o outro, apontando para a avaliação da qualidade de vida social entre os 

idosos em direção às consequências da incapacidade funcional. 

A participação em atividades comunitárias está relacionada ao controle do 

ambiente físico e social, refletindo melhor funcionamento físico e cognitivo do idoso 

(DIAS et al., 2011). Além disso, as restrições na participação social repercutem na 

percepção de saúde: os idosos compreendem a saúde como boa ou razoável, não 

pela ausência de doenças, mas pela capacidade de interferir no próprio ambiente 

(PEREIRA; FIRMO; GIACOMIN, 2014).  

Depois, as percepções e as experiências de pessoas em sociedades desiguais 

provocam estresse e prejuízos à saúde. Os enfoques “ecossociais” e os chamados 

“enfoques multiníveis” buscam integrar as abordagens individuais e grupais, sociais e 

biológicas numa perspectiva dinâmica, histórica e ecológica (BUSS; FILHO, 2006). Os 

idosos não vivem isolados; o seu bem-estar e o exercício de sua cidadania guardam 

estreita relação com a sociedade em que vivem (KÜCHEMANN, 2012). 

As limitações de atividades foram consistentemente associadas com o nível de 

saúde autopercebida entre os idosos. No presente estudo, 46% dos idosos 

consideraram a saúde autopercebida como boa ou muito boa. Entretanto, 76% dos 

idosos que consideram a saúde como muito ruim também relataram alguma limitação 

de atividade. Além de que, as mulheres idosas relataram pior saúde autopercebida 

que os homens. Entretanto, um estudo espanhol sugeriu que a saúde autopercebida 

como ruim entre as mulheres é um reflexo da carga mais elevada de doenças que 

sofrem. Quando se compensou o número de doenças crônicas que cada pessoa tinha 

com a classificação de saúde, seja homem ou mulher, a diferença de gênero 

desapareceu. Assim, o maior número de condições crônicas esteve correlacionado 

com uma saúde autopercebida tida como ruim no mesmo grau em ambos sexos 

(MALMUSI et al., 2012). 

Em um estudo conduzido em São Paulo, a maior prevalência de autoavaliação 

de saúde como ruim ou muito ruim foi observada nos indivíduos menos favorecidos 

quanto à renda e educação (BORIM et al., 2014). Ressalta-se também que idosos 

com autoavaliação negativa dos relacionamentos pessoais e que não podiam contar 

com outra pessoa caso ficassem acamados tiveram mais chances de autoperceber 

sua saúde como ruim (NUNES; BARRETO; GONÇALVES, 2012). Outrossim, o idoso 
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ao perder a capacidade de escrever, falar, ler ou entender o que os outros dizem, em 

consequência de alterações neurológicas, prejudica sobremaneira seu desempenho 

social, comprometendo sua identidade, autoestima e qualidade de vida (BRASIL, 

2007). 

Outro achado deste estudo foi que a filiação ao plano médico de saúde privado 

não apresentou associação com a capacidade funcional dos idosos na análise 

multinível. Assim como ocorreu em estudos anteriores, é provável que, em 

consonância com a tese da inexistência de assimetria de informações, exista pouca 

significância das variáveis de condição de saúde para explicar a situação de 

titularidade de plano privado entre idosos (BÓS; BÓS, 2004; HERNANDES et al., 

2012; LIMA-COSTA et al., 2000). Entretanto, o estudo permitiu concluir que existem 

diferenças significativas nas limitações de AVD, favoráveis aos grupos filiados a algum 

plano de saúde médico privado, com magnitude maior encontrada para as AIVD. Além 

disso, apesar das mulheres (22%) apresentarem mais cobertura por plano médico de 

saúde privado que os homens (19%), estas ainda exibiram maiores desvantagens na 

capacidade funcional que os homens.  

No Brasil, os padrões de utilização dos serviços de saúde continuam 

socialmente determinados, onde as classes econômicas A e B utilizam mais 

atendimentos por convênio (59%) e particular (16%), enquanto as classes D e E 

utilizam mais o SUS (85%) (DILÉLIO et al., 2014). Em um estudo de base populacional 

em Minas Gerais, resultados mostraram maior utilização de serviços de saúde, 

sobretudo aqueles de maior custo, entre idosos com incapacidade funcional (FIALHO 

et al., 2014). Outrossim, os indivíduos com mais idade utilizam mais os serviços de 

saúde, pois as necessidades em saúde variam de acordo com as fases do ciclo de 

vida, sendo mais evidentes nos primeiros anos de vida e nas idades mais avançadas 

(DILÉLIO et al., 2014).  

 Em que pese as dimensões do território brasileiro e sua complexidade 

intrínseca, apesar dos recursos em saúde existirem, eles não conseguem atender às 

necessidades especificas da população idosa, o que demonstra fortemente a 

necessidade de minimizar as lacunas existentes entre as políticas de saúde que 

garantem o acesso a esses serviços e a realidade da assistência disponível a este 

segmento etário (GRDEN et al., 2015). Notadamente, os serviços de saúde deverão 

se preparar para o atendimento especializado da população idosa, sendo os idosos 
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de baixa renda o grupo que apresenta alta morbidade e graves limitações de 

atividades (ASSIS; JESUS, 2012). 

As instituições de longa permanência emergem como uma forma alternativa de 

suporte social e de saúde para o idoso que necessita de cuidados com a sua saúde, 

e que requer um atendimento especializado com uma equipe multiprofissional 

(CUOGHI et al., 2010). Entretanto, o limite entre as políticas de cuidados e as de 

saúde é muito tênue, o que requer a consideração de ambas. De fato, não há 

consenso no Brasil sobre o que seja uma instituição de longa permanência para 

idosos. Algumas vezes são consideradas instituições de assistência e, outras vezes, 

de saúde. De qualquer forma, não resta dúvida de que estas instituições devem estar 

integradas não apenas à rede de assistência social, mas à de saúde também 

(CAMARANO, 2010). 

Apesar de não ter sido possível avaliar os idosos institucionalizados quanto a 

capacidade funcional e as associações com as características socioeconômicas e de 

desigualdade social de gênero neste estudo, sabe-se que existem diversas situações 

em que o idoso institucionalizado está sujeito à vulnerabilidade, assim como a 

diversidade de problemas de saúde e de condições socioeconômicas tanto do idoso 

quanto da instituição que o abriga, o que às vezes acentua seu grau de vulnerabilidade 

física, psíquica ou social devido à falta de preparo dos profissionais que ali atuam e o 

não resgate de sua resiliência (CUOGHI et al., 2010). Para melhorar o cuidado de 

longa duração é fundamental cuidar de quem cuida, com a educação permanente, o 

incentivo ao trabalho mais comprometido e o estímulo ao vínculo e à redução das 

deficiências nas equipes. Ao mesmo tempo, cabe aos órgãos reguladores a 

supervisão a fim de promover todos os aspectos do processo de cuidado 

(CAMARANO, 2010). 

Entretanto, é preciso considerar a heterogeneidade no processo de 

envelhecimento no Brasil, que carrega expectativas e gera consequências sociais que 

se manifestam em diferentes situações de saúde, resultando em novos desafios aos 

serviços de saúde, profissionais de saúde e na formulação das políticas públicas aos 

idosos (PASKULIN et al., 2011). Estudos prévios corroboram a existência de uma forte 

heterogeneidade do idoso no Brasil, quando cerca de 32% dos idosos são relatados 

serem analfabetos, uma das mais elevadas frequências quando comparadas a outros 

estudos epidemiológicos latino-americanos. O analfabetismo foi associado com a 
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demência, embora outras limitações associadas com o analfabetismo tais como baixa 

renda, vigilância em saúde deficiente e maus hábitos alimentares tenham sido 

apropriadamente avaliados (NITRINI, 2011; NITRINI et al., 2009). 

No Brasil, onde 70% dos idosos não concluíram o ensino fundamental, segundo 

os dados apresentados neste estudo, as diferenças entre homens (30%) e mulheres 

(32%) analfabetas persistem. É importante considerar que as dificuldades de acesso 

à educação eram bem maiores há décadas, quando comparadas com atualidade, 

principalmente no que se refere às mulheres (FERREIRA et al., 2012). A baixa 

escolaridade compromete o acesso à educação em saúde, estratégia que possibilita 

a adoção de comportamentos saudáveis e a mobilização social para a melhoria das 

condições de vida (GEIB, 2012). Entre as mulheres idosas, a educação parece 

apresentar uma associação favorável à capacidade funcional física (PARK; JANG; 

KIM, 2010). 

Os baixos níveis de instrução e o analfabetismo estão associados a maiores 

riscos de deficiência e morte durante o processo de envelhecimento, assim como 

elevados níveis de desemprego. A educação em idade mais jovem, aliada com acesso 

ao aprendizado permanente, pode ajudar os indivíduos a desenvolverem as 

habilidades e a confiança que necessitam para se adaptar e permanecer 

independentes à medida que envelhecem (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA 

SAÚDE, 2005). 

O grande aumento do número de pessoas muito idosas, nas próximas três 

décadas, resultará em um maior número absoluto de idosos fragilizados, mesmo 

considerando a redução da proporção da severidade de doenças entre os idosos, 

devido aos avanços na prevenção de doenças (VERAS, 2011). Assim, a transição da 

atenção à saúde tem influenciado de maneira importante a transição epidemiológica, 

pois as novas tecnologias têm sido aplicadas à população por meio do sistema de 

atenção à saúde (LEBRÃO, 2007).  

No entanto, o foco para o idoso não deve ser centrado única e exclusivamente 

na doença, pois muitos idosos não possuem apenas uma doença. Além das múltiplas 

doenças, é preciso considerar a forte influência dos determinantes sociais nas 

enfermidades que afetam os idosos (VERAS, 2012). Contudo, sem poder mensurar 

as mudanças de estado relativas à condição de saúde, e muito menos classificar para 



114 
 

André Luiz Barbosa de Lima 

descrever o contexto em que esses problemas ocorrem, dificulta e compromete o 

planejamento e a resolubilidade das ações e dos serviços em saúde, diferentemente 

dos dados por meio de qualificadores que a CIF, por exemplo, tem possibilidade de 

gerar (OLIVEIRA, 2013). A análise de situação em saúde deve ser uma ferramenta 

voltada a caracterizar, medir e explicar o perfil saúde-doença da população, incluindo 

os danos ou problemas de saúde, assim como seus determinantes, para facilitar a 

identificação das necessidades e prioridades em saúde, a identificação de 

intervenções e programas apropriados e a avaliação de seu impacto (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DA SAÚDE, 1999). 

Sabe-se que as doenças crônicas, bem como suas incapacidades, não são 

resultados inevitáveis do envelhecimento. A prevenção é efetiva em qualquer nível, 

mesmo nas fases mais tardias da vida (VERAS, 2009). Há uma evidência crescente 

para as estratégias de sistemas de saúde poderem colocar em prática o apoio ao 

envelhecimento ativo e saudável a partir de uma perspectiva de equidade (SADANA 

et al., 2016).  

É função primordial das políticas de saúde contribuírem para que mais pessoas 

alcancem as idades ditas avançadas com o melhor estado de saúde possível e o 

envelhecimento ativo e saudável é o grande objetivo desse processo (TANALISE et 

al., 2015). Assim, promover saúde se torna uma grande estratégia para garantir um 

envelhecimento ativo e saudável, onde a promoção deve ser direcionada na 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle desse processo (LIMA; BUENO, 2009). 

Daí a importância do apoio da política, da família, da sociedade, da rede de amigos e 

dos grupos de interesse comuns, todos juntos na luta contra a discriminação e o 

preconceito que gira em torno do envelhecimento na nossa cultura (FERREIRA et al., 

2012). 

Os países da América Latina têm usado efetivamente a participação social com 

mecanismos deliberativos institucionalizados de participação (Brasil) e ação 

intersetorial (Cuba), para aumentar a equidade. Contudo, as realizações na saúde 

populacional e os resultados sociais expressos em médias nacionais escondem as 

inaceitáveis amplas e persistentes desigualdades sociais em saúde (ANDRADE et al., 

2015). Em paralelo, a determinação social dos processos “saúde-doença” implica o 

reconhecimento das dinâmicas sociais que engendram os processos produtivos e 
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reprodutivos dos padrões estruturais de dominação, exploração e marginalização nas 

sociedades concretas, moldam os modos de vida e se expressam nos processos 

saúde-doença (BORDE; HERNÁNDEZ-ÁLVAREZ; PORTO, 2015). 

Para ilustrar, em nível mais dualista, citam-se dois exemplos de modelos 

antagônicos: Alagoas e São Paulo, isto é, representando os extremos 

socioeconômicos entre as Unidades Federativas do Brasil. Tem-se demonstrado que 

Alagoas, onde a expectativa de vida ao nascer (70 anos, em 2010) se compara à 

média mundial (GRAGNOLATI et al., 2011) e fica abaixo da média brasileira (75 anos, 

2010), foi onde os idosos apresentaram maiores desvantagens em capacidade 

funcional, inclusive com uma das maiores diferenças de gênero, sob efeito da grande 

desigualdade social de gênero, influenciadas pela desigualdade de renda nesta 

Unidade Federativa.  

Em Alagoas, a mortalidade por causas externas (acidentes e violência) entre 

as mulheres chega a ser 11 vezes maior que a dos homens (MOURA et al., 2015). 

Além do baixo nível de desenvolvimento humano, Alagoas não consegue atender às 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade de atendimento 

das necessidades das gerações futuras, devido à baixa sustentabilidade, 

demandando intervenções estatais urgentes (ALVES; BARBOSA, 2011; MACEDO; 

FERREIRA; CÍPOLA, 2011). Este é um modelo ruim a ser seguido para a garantia de 

um envelhecimento ativo e saudável nas Unidades Federativas do Brasil. 

Por outro lado, São Paulo, com esperança de vida ao nascer de 77 anos, em 

2010, apresentou maiores vantagens de capacidade funcional frente às demais 

Unidades Federativas. Acrescenta-se que as diferenças de gênero em São Paulo, 

apesar de existirem, ocorreram em níveis mais elevados de capacidade funcional 

entre homens e mulheres, inclusive acima da média nacional. Enquanto as limitações 

de atividades em mulheres superaram em 15% para São Paulo, tais limitações entre 

as mulheres de Alagoas foram 30% maiores que entre os homens. Ressalta-se que 

São Paulo, além das vantagens socioeconômicas que apresenta frente a muitas 

outras Unidades Federativas do Brasil, é considerada um “estado amigo do idoso”. 

O projeto de “cidades amigas do idoso”, desencadeado em 2005, no Rio de 

Janeiro, tomou raízes profundas no estado de São Paulo. A estratégia foi a criação de 

secretarias de envelhecimento saudável, de forma que cada uma das 17 regiões 
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administrativas do estado de São Paulo tivesse, no mínimo, uma cidade envolvida 

com o projeto de cidade amiga do idoso, seguindo os passos da rede internacional da 

OMS (GRAGNOLATI et al., 2011).  

A cidade amiga do idoso se volta ao encorajamento do envelhecimento ativo e 

saudável, através da otimização de oportunidades à saúde, participação e segurança, 

a fim de aumentar a qualidade de vida das pessoas idosas. Em termos práticos, a 

cidade amiga do idoso adapta suas estruturas e serviços para serem acessíveis e 

inclusivas da pessoa idosa com variadas necessidades e capacidades 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2007).  

Portanto, o estado de São Paulo é um exemplo no qual a intersetorialidade está 

acontecendo nas políticas voltadas à pessoa idosa. As demais Unidades Federativas 

do Brasil devem ver São Paulo como modelo positivo, apesar de não ser o ideal, e 

replicar políticas intersetoriais com o objetivo de melhorar a vida da população idosa 

brasileira (OLIVEIRA et al., 2014). Neste sentido, é preciso proporcionar o 

envelhecimento ativo e saudável, implantando e implementando estratégias de 

informação e educação em saúde, com foco na prevenção das incapacidades e seus 

determinantes, ultrapassando metodologias prescritivas e colocando o idoso como 

sujeito transformador de sua realidade.  

Em todo o mundo, ainda existem divergências sobre o montante ideal de 

investimento em promoção da Saúde, em comparação ao volume destinado à 

assistência. Entretanto, cada vez mais é necessário investir recursos para evitar que 

as pessoas adoeçam. Pode-se dizer que “a prevenção não é um custo, mas um 

investimento com lucro certo” (VERAS, 2011). No Brasil, pesa-se que a maioria das 

seguradoras de saúde sabe que é significativo o número de idosos que apresentam 

problemas múltiplos coexistentes, levando-os frequentemente a consultas do sistema 

de saúde. Além de onerar a assistência, isso não representa uma relação custo-

efetividade positiva, pois dela podem resultar iatrogenias importantes, com 

consequências indesejáveis (VERAS, 2012). 

Por se saber que existe uma precariedade de ações complexas e de forma a 

integralizar o cuidar do idoso, além da inexistência de ações direcionadas à população 

senil habitante das instituições de longa permanência, o acesso e acolhimento 

constituem-se como desafios na construção do cuidado integral e como elementos de 
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fundamental importância para a gestão e avaliação de serviços de saúde (PIUVEZAM 

et al., 2016; SOUZA et al., 2008). Ao mesmo tempo, existe a necessidade de se 

modificar a abordagem de assistência à saúde dos idosos, começando pela 

integração e coordenação dos serviços, pois são formas eficientes para iniciar essa 

mudança (VERAS et al., 2014). 

Ao se traçar um modelo que monitora continuamente o risco de fragilização, 

com instâncias intermediárias entre ambulatório e hospital, além de um nível especial 

para acolhimento, com uma abordagem de educação em saúde, é possível 

desacelerar o processo de fragilização e, como consequência, reduzir o custo da 

atenção à saúde e elevar a qualidade de vida do idoso. Além disso, tal abordagem é 

realizada de acordo com o nível de cuidados requeridos. Ou seja, a atenção será 

fornecida de acordo com a necessidade e no momento certo (VERAS et al., 2013). O 

cuidado do paciente precisa ser gerenciado desde a entrada no sistema de atenção 

integrada até os cuidados ao fim da vida. Essa configuração mostra-se mais vantajosa 

para os sistemas de saúde, os pacientes e seus familiares (VERAS et al., 2014).  

Por fim, é preciso entender que é função das políticas públicas de saúde 

contribuírem para que mais pessoas alcancem as idades avançadas com o melhor 

estado de saúde possível, pois, ao considerar a saúde de forma ampliada, tornam-se 

necessárias mudanças no contexto atual em direção à produção  de um ambiente 

social e cultural mais favorável à população idosa (CIOSAK et al., 2011).  

É possível que um modelo neovitalista ou neo-higienista no campo biomédico 

tenha ressurgido, assumido institucionalmente pelas organizações internacionais de 

saúde pública e regido por uma lógica inteiramente distinta da lógica hegemônica do 

combate e prevenção às patologias, tendendo a centrar-se na restauração ou 

expansão da vida do ser humano, visto como um todo indivisível, considerado parte e 

expressão, ao mesmo tempo, do meio ambiente natural, social, psíquico emocional e 

espiritual (LUZ, 2007). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo permite concluir que um terço dos idosos apresentaram alguma 

limitação nas atividades de vida diária, sendo mais prevalentes entre os indivíduos 

com idade mais avançada, baixa escolaridade e que residiam na Região Nordeste do 

País, onde as desigualdades sociais são mais pronunciadas. Os idosos com maiores 

limitações de atividades também apresentaram restrições de participação em 

atividades sociais organizadas e piores condições de saúde autopercebida. Este perfil 

de idosos deve ser considerado nas análises de situação de saúde, tendo-se em vista 

a eleição de intervenções e políticas públicas de saúde mais específicas, 

considerando-se a heterogeneidade da população idosa brasileira. 

  No Brasil, existe uma carência de modelos adequados e validados para 

medição e avaliação populacional das capacidades funcionais das pessoas idosas. 

Entretanto, as limitações de atividades referidas na Pesquisa Nacional de Saúde 

puderam predizer a capacidade funcional da pessoa idosa a partir do constructo do 

índice de capacidade funcional utilizado neste estudo, sendo determinado por duas 

dimensões: as atividades básicas da vida diária e as atividades instrumentais da vida 

diária. 

Com a teoria de resposta ao item é possível, sem muitas restrições, agregar 

novas dimensões ao construto, tornando-o mais reflexivo na expressão da capacidade 

funcional da pessoa idosa. Também é amplamente possível se utilizar os parâmetros 

de discriminação e de dificuldade estimados neste estudo para a eleição dos itens que 

traduzam de maneira mais curta (IRMEDICO, TRANSPORTE, VESTIRROUPA, 

DEITAR, ANDARCASA, SENTAR) e objetiva a capacidade funcional de cada 

indivíduo a partir de um questionário aplicado ou de testes adaptativos informatizados 

na prática de triagem clínica nos serviços de saúde. 

 O índice de capacidade funcional conseguiu discriminar melhor entre os idosos 

com baixa capacidade funcional, tendo-se em vista que a amostra utilizada no estudo 

apresentou maioria de idosos jovens que apresentavam capacidade funcional 

preservada e, portanto, capazes de cumprir com grande parte das atividades 

relacionadas no constructo. Este problema pode ser resolvido com a incorporação de 

atividades mais difíceis, capazes de discriminar entre o grupo de idosos jovens.  
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De qualquer forma, foi possível estimar a extensão das diferenças de gênero 

na capacidade funcional entre idosos residentes nas Unidades Federativas 

Brasileiras. Ao analisar a extensão das diferenças de gênero na capacidade funcional, 

quando controladas pelas variáveis individuais e contextuais do modelo multinível, 

pode-se concluir que as Unidades Federativas Brasileiras se apresentaram 

diferentemente distribuídas.  

No entanto, de maneira geral, para fins comparativos, elencou-se dois modelos 

distintos e extremos quanto às diferenças de gênero na capacidade funcional entre 

idosos. De um lado, Alagoas, representa um modelo de significativa diferença de 

gênero na capacidade funcional, associado a uma elevada desigualdade social de 

gênero e influenciado por uma alta desigualdade de renda. Com este perfil, Alagoas 

se destaca como um modelo negativo, onde as pessoas idosas, principalmente as 

mulheres, apresentaram os piores índices de capacidade funcional dentre as 

Unidades Federativas Brasileiras, além das desigualdades de gênero existentes. Por 

outro lado, São Paulo se mostra um modelo no qual a intersetorialidade está 

acontecendo nas políticas voltadas à pessoa idosa. Neste aspecto, São Paulo se 

configurou como um modelo positivo, onde as pessoas idosas apresentaram um dos 

melhores índices de capacidade funcional dentre as Unidades Federativas e, apesar 

das diferenças de gênero existentes, estas ocorreram em um nível de capacidade 

funcional mais elevado que de qualquer outra Unidade Federativa Brasileira.  

Entretanto, é importante reconhecer os matizes existentes na distribuição e 

magnitudes das diferenças de gênero na capacidade funcional para as demais 

Unidades Federativas Brasileiras, pois Alagoas e São Paulo representam apenas as 

direções nas quais as políticas públicas precisam ser direcionadas estrategicamente 

para alcançar um envelhecimento ativo e saudável, pautado nos determinantes 

sociais de saúde específicos de cada realidade, em busca da equidade social em 

saúde. Em outras palavras, mesmo que as iniquidades sejam bastante desafiadoras 

em termos de seus enfrentamentos, exigindo mudanças importantes nas estruturas 

econômicas e sociais em qualquer escala territorial, é preciso avaliar onde a 

evitabilidade pode ser trabalhada no âmbito da própria população em desvantagem 

social, das ações em saúde, da governabilidade e das políticas nacionais e 

internacionais voltadas aos idosos.  
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Com base nos resultados encontrados, balizados pela discussão teórica dos 

modelos propostos neste estudo, a hipótese foi confirmada ao demonstrar que as 

Unidades Federativas Brasileiras com maiores diferenças de gênero em capacidade 

funcional foram aquelas com as maiores desigualdades sociais de gênero, sendo 

amplamente influenciadas pelas desigualdades de renda. No entanto, não foi possível 

encontrar efeitos do produto interno bruto e do desenvolvimento humano em renda, 

longevidade e educação sobre a capacidade funcional dos idosos nestas Unidades 

Federativas. Os menores índices de capacidade funcional foram encontrados entre os 

idosos com idade mais avançada, principalmente o grupo dos octogenários e 

analfabetos.  

Por esta razão, como já mencionado, as políticas voltadas à melhoria da 

igualdade de gênero na capacidade funcional deveriam ser acompanhadas por 

políticas diferenciadas em razão da heterogeneidade da população idosa brasileira, 

tomando-se como aspecto norteador as disparidades sistemáticas em saúde entre 

grupos populacionais com diferentes níveis de condições sociais. Neste aspecto, a 

cidadania torna-se um elemento fundamental na busca de uma sociedade mais justa 

e equânime, onde os estressores sociais que podem levar a doenças e promover o 

desgaste funcional da pessoa idosa devem ser mitigados ou eliminados. Por fim, a 

atenção à saúde deve-se voltar a uma vigilância em saúde, com oferta de serviços de 

promoção e prevenção, na perspectiva de uma cidade saudável e que considere a 

saúde ambiental e a redução das desigualdades sociais e iniquidades em saúde como 

políticas fundamentais para o envelhecimento ativo e saudável. 
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APÊNDICE A 

  

Distribuição absoluta e relativa das pessoas com 60 ou mais anos de idade na Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS), segundo as Regiões e Unidades Federativas do Brasil, 2013. 

Região 
Unidade da 
Federação 

População Amostra PNS 

n % n % 

Norte Rondônia 122.019 0,6 490 2,1 
Acre 47.590 0,2 523 2,2 
Amazonas 216.532 1,0 775 3,3 
Roraima 24.882 0,1 432 1,8 
Pará 554.395 2,5 853 3,6 
Amapá 36.155 0,2 455 1,9 
Tocantins 119.455 0,5 494 2,1 

Nordeste Maranhão 539.885 2,4 590 2,5 
Piauí 309.550 1,4 779 3,3 
Ceará 891.471 4,0 1.116 4,7 
Rio Grande do Norte 348.191 1,6 740 3,1 
Paraíba 433.747 2,0 785 3,3 
Pernambuco 936.170 4,2 1.040 4,4 
Alagoas 284.987 1,3 677 2,9 
Sergipe 189.196 0,9 643 2,7 
Bahia 1.508.719 6,8 937 4,0 

Sudeste Minas Gerais 2.504.883 11,3 1.659 7,0 
Espírito Santo 410.723 1,9 717 3,0 
Rio de Janeiro 2.244.873 10,2 1.699 7,2 
São Paulo 5.306.604 24,0 2.397 10,2 

Sul Paraná 1.299.650 5,9 1.129 4,8 
Santa Catarina 749.213 3,4 659 2,8 
Rio Grande do Sul 1.629.900 7,4 1.355 5,7 

Centro-Oeste Mato Grosso do Sul 255.117 1,2 616 2,6 
Mato Grosso 262.091 1,2 526 2,2 
Goiás 611.112 2,8 875 3,7 
Distrito Federal 240.208 1,1 614 2,6 

 Brasil (Total) 22.077.318 100,00 23.575 100,00 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013.
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APÊNDICE B 

 

Mapas do Brasil (variáveis contextuais) 

 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f) 


