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RESUMO 

Introdução: Com o envelhecimento ocorrem mudanças na morbimortalidade da 
população, com o aumento do comprometimento da saúde física. Esta é comumente 
avaliada na prática clínica e pesquisa pelo autorrelato de saúde, que é uma medida 
de saúde ampla e confiável que envolve fatores físicos e emocionais e é preditora de 
declínio funcional e de mortalidade, independente de medidas objetivas de saúde.  A 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é uma 
importante estratégia de avaliação multidimensional, onde é possível identificar os 
domínios que estão relacionados ao estado funcional que a pessoa apresenta. Por 
ser um instrumento extenso, os Core Sets têm ganhado espaço atualmente por 
serem formados por categorias da CIF consideradas essenciais para a avaliação de 
uma determinada condição de saúde. Nessa perspectiva, Ruaro (2014), 
desenvolveu um Core Set da CIF para avaliação da saúde física dos idosos e este 
estudo objetiva avaliar a sua validade de constructo para avaliar a saúde física dos 
idosos da comunidade. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, onde idosos 
residentes na comunidade foram avaliados em relação aos dados 
sociodemográficos, comorbidades, saúde autorrelatada, sintomas depressivos e 
com o Core Set da CIF para a saúde física de idosos que é composto por 30 
categorias da CIF, sendo 14 relacionadas às funções do corpo, 4 às estruturas do 
corpo, 9 às atividades e participação e 3 aos fatores ambientais. A relação entre os 
domínios e as variáveis socioeconômicas e de saúde foi realizada através da 
comparação de médias dos índices de prejuízos/problemas pelas categorias das 
variáveis utilizando o teste t de Student ou ANOVA com post-hoc de Tukey. Foi 
utilizada a regressão linear múltipla para analisar a relação entre o Core Set da CIF 
e a saúde autorrelata ajustada por fatores de confundimento (idade, suficiência de 
renda e escolaridade). Em todas as etapas foi considerado p <0,05 e IC95%. 
Resultados: 101 idosos participaram do estudo. Idosos com 3 ou mais doenças 
crônicas e com sintomatologia depressiva tiveram maior índice de 
prejuízos/problemas nos domínios Funções do Corpo (p<0,001), Estruturas do 
Corpo (p<0,001) e Atividade e Participação (p<0,01). Os idosos que relataram saúde 
muito boa ou boa apresentam menor índice de prejuízo/problema nos domínios da 
CIF que os que relataram saúde razoável, que por sua vez apresentam menor índice 
que os que relataram a saúde como ruim ou muito ruim. A relação entre a saúde 
autorrelatada e o Core set se manteve mesmo após o ajuste pelas variáveis de 
confundimento, onde os idosos com maior prejuízo são os que relataram a sua 
saúde como ruim ou muito ruim em Estrutura do Corpo (p<0,001), Funções do corpo 
(p<0,01) e Atividade e Participação: Capacidade (p=0,02) e Desempenho (p=0,01). 
Conclusão: Os resultados sugerem que o Core Set da CIF para avaliação da saúde 
física de idosos está relacionado à saúde autorreferida, mesmo após o ajuste de 
variáveis de confundimento. Ele é considerado um instrumento válido que pode ser 
usado na prática clínica e pesquisas científicas, pois possibilita identificar aspectos 
modificáveis contextuais e clínicos, que podem ser alvo de intervenções. 

 

Palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde. Estudos de validação. Envelhecimento. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Introduction: With aging, there are changes in the morbidity and mortality of the 
population, with an increase in physical health impairment. This is commonly 
evaluated in clinical practice and research by self-reported health, which is a 
comprehensive and reliable health measure involving physical and emotional factors 
and is predictive of functional decline and mortality, regardless of objective health 
measures. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
is an important multidimensional assessment strategy, where it is possible to identify 
the domains that are related to the functional state that the person presents. Because 
it is an extensive tool, Core Sets have gained space today because they are formed 
by ICF categories considered essential for the evaluation of a certain health 
condition. In this perspective, Ruaro (2014) developed a Core Set of ICF to evaluate 
the physical health of the older persons and this study aims to assess its construct 
validity in evaluating the physical health of the community-dwelling older adults. 
Methods: This is a cross-sectional study in which community-dwelling older adults 
were evaluated in relation to socio-demographic data, comorbidities, self-reported 
health, depressive symptoms and the ICF Core Set for the physical health of the 
older persons, which is composed of 30 categories of ICF, being 14 related to body 
functions, 4 to body structures, 9 to activities and participation, and 3 to 
environmental factors. The relationship between the domains and the socioeconomic 
and health variables was performed by comparing means of the injury / problem 
indexes by the categories of the variables using Student's t test or ANOVA with 
Tukey post-hoc. Multiple linear regression was used to analyze the relationship 
between the ICF Core set and self-adjusted health adjusted for confounding factors 
(age, income sufficiency, and schooling). A p <0.05 and 95% CI were considered at 
all stages. Results: 101 older persons participated in the study. Those with 3 or more 
chronic diseases and with depressive symptoms had higher indexes of injury / 
problem in Body Function (p<0.001), Body Structures (p<0.001), and Activity and 
Participation (p<0.01) domains. The older persons who reported very good or good 
health had a lower index of injury / problem in the domains of ICF than those who 
reported reasonable health, which in turn had a lower index than those reporting 
health as poor or very poor. The relationship between a self-rated health and the 
Core set was maintained even after the adjustment for confounders, with older adults 
with higher injury / problems reporting their health as poor or very poor in Body 
Structures (p<0,001), Body Function (p<0,01) and Activity and Participation: capacity 
(p = 0,02) and Performance (p = 0,01). Conclusion: The results suggest that the ICF 
Core Set for assessing the physical health of the older persons is related to self-
reported health, even after adjusting for confounding variables. It is considered a 
valid instrument and can be used in clinical practice and scientific research, since it 
allows to identify modifiable aspects, both contextual and clinical, that may be the 
target of interventions. 
 
 
Keywords: International Classification of Functioning, Disability and Health. 
Validation Studies. Aging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E O IMPACTO NA SAÚDE 

FÍSICA 

Considerando o envelhecimento da população mundial que ocorre 

rapidamente, proporcionar um aumento da longevidade saudável tem sido 

prioridade nas ações de saúde pública. (1) No Brasil, a expectativa de vida tem 

crescido de forma acelerada desde a década de 1940 (2) e as mudanças 

demográficas que ocorreram, principalmente nos últimos 30 anos, ocasionaram 

um aumento gradual do número de pessoas idosas, influenciando também na 

transição epidemiológica, com mudanças tanto no perfil das doenças quanto da 

mortalidade. (3) Viver por um período maior não significa necessariamente 

viver com saúde. (3,4) A prevenção de morbidades relacionadas à idade e a 

diminuição do tempo que as pessoas convivem com dependência continua 

sendo um grande desafio. (1) 

Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis constituem cerca 

de 70% dos óbitos no mundo e 75% das causas de óbito no Brasil, sendo 

responsável por um alto número de mortes prematuras, incapacidades e perda 

da qualidade de vida (5), sendo a população idosa a mais acometida. (3) Além 

disso, o processo de envelhecimento normal é caracterizado por um declínio 

generalizado e progressivo das funções fisiológicas, com mudanças que 

ocorrem nos diferentes sistemas e predispõem as pessoas idosas a uma 

redução da saúde física, elevando cada vez mais o risco de incapacidade. (6)  

A saúde física pode ser entendida como a capacidade do organismo de 

responder a estressores, reduzindo danos e restaurando a homeostase 

fisiológica. (7) Vários autores relacionam a saúde física à força muscular, 

desempenho físico, estado geral de saúde autorreferido, limitações funcionais, 

entre outras medidas. (8,9)   

A saúde física é preditora de desfechos adversos em saúde (6), desta 

forma, é fundamental investigar medidas que contribuam para um 

envelhecimento bem-sucedido da população idosa e traçar políticas de saúde 

voltadas para a melhora da saúde física. 
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1.2 POLÍTICAS DE SAÚDE VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA NO 

BRASIL E NO MUNDO 

Tendo em vista o envelhecimento populacional e os desafios que o 

acompanham, particularmente em relação à condição de saúde da pessoa 

idosa, diversas políticas de saúde foram traçadas visando um envelhecimento 

saudável. Em 2016, a estratégia global da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o plano de ação para o envelhecimento e a saúde (a Estratégia) 

(WHO Global strategy and action plan on ageing and health (the Strategy)), 

adotados pelos Estados Membros da OMS, apresentaram um formato de 

política para garantir uma resposta global ao envelhecimento da população. 

(10) Essa resposta deveria estar conforme ao que foi planejado na Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que todas as pessoas tenham 

condições para desenvolver seu potencial em igualdade e dignidade. (10) 

Para isso, a Estratégia se baseou na nova concepção de 

envelhecimento saudável da OMS, que leva em consideração a capacidade 

funcional e não a ausência de doença. (11) A capacidade funcional refere-se às 

características relacionadas à saúde, que possibilita o indivíduo ser ou fazer 

aquilo que valoriza, e é determinada pela capacidade intrínseca de cada 

pessoa e, pelos ambientes físicos e sociais que fazem parte. (11) A capacidade 

intrínseca refere-se ao conjunto de todas as capacidades mentais e físicas que 

uma pessoa pode contar em qualquer momento. (11) Dessa forma, a 

Estratégia propõe que, durante quatro anos, seja realizado um trabalho para 

preparar o mundo para a década do envelhecimento saudável, de 2020 a 2030. 

(10) Um pré-requisito para o alcance dos objetivos da Agenda 2030 é que as 

principais partes interessadas de diferentes setores estejam conectadas para 

proporcionar oportunidade de aprendizado, compartilhamento de experiências 

e divulgação de políticas. (10)  

Para alcançar os objetivos, dez prioridades foram elaboradas, chamada 

10 Priorities Towards a Decade of Healthy Ageing. Uma das prioridades é o 

estabelecimento de uma plataforma para inovação e mudança, atualizada em 

relação aos avanços em pesquisas, evidências e práticas sobre o 

envelhecimento saudável. Ela permite envolver atores de diferentes áreas com 
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o mesmo interesse, de buscar soluções e mudanças durante o processo de 

envelhecimento. (10) Essa plataforma oferecerá um suporte para alcançar as 

nove demais prioridades, que são: apoio ao planejamento e ação do país, 

coleta dos melhores dados globais sobre envelhecimento saudável, promoção 

de pesquisas que atendam as necessidades atuais e futuras de pessoas 

idosas, alinhamento dos sistemas de saúde às necessidades das pessoas 

idosas, estabelecimento de bases para um sistema de cuidados de longo prazo 

em todos os países, garantia de recursos humanos necessários para o cuidado 

integrado, realização de uma campanha global para combater a discriminação 

etária, definir os investimentos apropriados para população idosa, e melhorar a 

rede global para cidades e comunidades amigas do idoso. A rede permite que 

os envolvidos aprendam e compartilhem uns com os outros sobre o 

envelhecimento saudável. (10)  

Neste mesmo contexto, a Organização Mundial da Saúde também 

lançou as Diretrizes sobre intervenções a nível da comunidade para detectar e 

cuidar de declínios nas capacidades físicas e mentais, chamada Integrated 

care for older people (ICOPE). (12) Essas diretrizes contêm orientações 

baseadas em evidências, para os trabalhadores da área da saúde, com uma 

abordagem integral da pessoa idosa. (12) As diretrizes propõem intervenções 

que englobam o cuidado com o sistema musculoesquelético e sensorial, para 

as funções cognitiva e psicológica, aborda também ações para a incontinência 

urinária e queda, além de ações de apoio aos cuidadores. (12) 

No âmbito nacional, o Caderno de Atenção Básica voltado para o 

envelhecimento e saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde apresenta 

uma abordagem sobre a avaliação global com ênfase na funcionalidade, 

realizada por uma equipe multiprofissional, tendo como objetivo quantificar as 

capacidades e problemas de saúde tanto funcionais quanto psicossociais do 

idoso. (13) 

Ainda no âmbito nacional, as Diretrizes para o cuidado das pessoas 

idosas no SUS: proposta de modelo de atenção integral, tem como objetivo 

contribuir para uma melhor atenção e acesso qualificado das pessoas idosas 

ao SUS, com estratégias e diretrizes para fortalecer as ações e os serviços já 
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desenvolvidos para essa população. A atenção deve considerar as 

necessidades da população idosa, focada no indivíduo, levando em conta a 

integração com a família e comunidade. O cuidado deve ser conduzido a partir 

da funcionalidade global do idoso, considerando o nível de dependência e o 

risco de fragilidade, com o objetivo de alcançar a autonomia das pessoas 

idosas através do cuidado integral (14). 

Nessa perspectiva, pensando em incentivar as cidades e comunidades a 

elaborarem ações voltadas ao envelhecimento ativo, sustentável, saudável e 

cidadão da população, recentemente foi lançada a Estratégia Brasil Amigo da 

Pessoa Idosa. (15) Entre os objetivos da estratégia estão: o fomento a políticas 

públicas, programas, ações, serviços e benefícios que favoreça o 

envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável; o planejamento e a 

realização de estudos, pesquisas e publicações sobre a situação social dos 

idosos e o fortalecimento da estrutura legal que proporcione a qualidade de 

vida dessa população. (15)  

As políticas de saúde pública descritas anteriormente integram vários 

aspectos envolvidos na saúde da pessoa idosa, visto que o envelhecimento 

humano trata-se de um processo multidimensional, com influência de fatores 

socioculturais, econômicos, pessoais, epidemiológicos e políticos que 

determinam tanto a ocorrência de patologias quanto a capacidade de 

adaptação ao meio ambiente. (16) Com isso, serviços de saúde voltados para a 

pessoa idosa devem incluir uma avaliação da saúde física multidimensional, 

que envolva não apenas os aspectos físicos, mas também os fatores 

ambientais e sociais que determinam a sua saúde física, o que representa um 

desafio para gerontologistas de todo o mundo.  

A identificação de instrumentos de avaliação da saúde física de idosos 

capazes de identificar aqueles potencialmente sob risco de desenvolvimento de 

desfechos adversos em curto e médio prazos é fundamental para o 

embasamento de estratégias de prevenção e reabilitação dos agravos à saúde. 

No entanto, os diversos instrumentos geralmente se limitam a avaliar um 

aspecto específico da função física, havendo muitas vezes a necessidade de 

uso de uma série de instrumentos para avaliação completa da saúde física do 



14 
 

idoso. Além disso, de maneira geral, eles falham em levar em consideração as 

condições ambientais e variações de cada contexto social e/ou cultural na hora 

que estão sendo avaliadas, assim como os atributos pessoais e condições de 

saúde do indivíduo avaliado. Neste contexto, a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) surge como uma importante 

estratégia de avaliação multidimensional da saúde física do idoso.   

1.3 A AVALIAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA DOS IDOSOS SOB A ÓTICA DA CIF 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF) trata-se de um sistema classificatório, desenvolvido pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), com o intuito de desenvolver uma linguagem 

universal e padronizada, fornecendo uma estrutura para a descrição de 

estados e condições relacionadas à saúde e atuando como complementar à 

Classificação Internacional de Doenças (CID). (17) 

Para melhor compreensão da CIF, serão descritos alguns termos que 

geralmente causam confusão por serem utilizados com um sentido baseado na 

escrita comum do cotidiano e que apresentam um significado específico na 

CIF, são eles: funcionalidade, deficiência, capacidade e desempenho. 

Funcionalidade corresponde às funções do corpo, estruturas do corpo e 

atividades e participação, indicando os fatores positivos da interação entre uma 

pessoa, com uma determinada condição de saúde e os seus fatores 

contextuais, tanto ambientais quanto pessoais. Deficiência é uma anormalidade 

ou perda de uma estrutura ou função do corpo, inclusive das funções mentais. 

Na CIF, anormalidade consiste em uma variação significativa das normas 

estabelecidas estatisticamente. Capacidade é um constructo que indica, 

através do qualificador, o maior nível possível de funcionalidade que um 

indivíduo pode atingir, em um determinado momento, em algum dos domínios 

de atividade e participação. A capacidade é analisada em um ambiente padrão 

e controlado, refletindo a capacidade da pessoa avaliada ajustada ao ambiente. 

Desempenho refere-se a um constructo que descreve, de acordo com o 

qualificador, o que as pessoas fazem no seu ambiente normal, incluindo o 

envolvimento do indivíduo nas situações de vida. (17) 



15 
 

A CIF se baseia no modelo biopsicossocial, considerando que os 

processos de saúde estão relacionados a fatores biológicos, sociais e 

individuais. (17) Ela avalia os domínios de saúde e aqueles relacionados com a 

saúde, sendo dividida em duas partes, a primeira englobando funcionalidade e 

deficiência e a segunda abordando os fatores contextuais. (17) A primeira parte 

apresenta três domínios, sendo eles: funções e estruturas do corpo, atividades 

e participação. Já os fatores contextuais se dividem nos domínios fatores 

pessoais e ambientais. (17) Dentro de cada domínio é possível avaliar diversas 

categorias e classificá-las utilizando qualificadores específicos descritos na 

CIF. (17) Nessa perspectiva, a classificação abrange categorias que vão além 

das questões de saúde propriamente ditas, investigando, também, fatores que 

influenciam o estado de saúde, como as características socioambientais. (18) 

No entanto, essa abordagem generalista da classificação a torna extensa e 

exaustiva, dificultando a sua utilização. (19) 

Os Core Sets baseados na CIF surgiram como estratégias para tornar a 

sua aplicação mais fácil e rápida. (19) Eles são compostos por categorias da 

CIF consideradas essenciais para a avaliação de determinada condição de 

saúde, indicando os itens mínimos a serem avaliados para aquela situação, 

com o objetivo de fornecer um panorama satisfatório da funcionalidade. (19) 

Ressalta-se que os Core Sets não indicam como a avaliação deve ser 

conduzida, apenas apresentam o que deve ser avaliado. (19) Existem Core 

Sets para as mais diversas condições, desde agudas a crônicas, para 

alterações musculoesqueléticas e cardiopulmonares, entre outros. (19) 

A avaliação multidimensional é considerada primordial para detectar 

mudanças clínicas em idosos e para servir de direcionamento a estratégias 

adequadas de manejo. (20) Ela avalia os domínios clínico, psicossocial, 

cognitivo e funcional. (20) Nesse âmbito, a CIF aparece como uma estratégia 

adequada para a avaliação da saúde física de idosos, considerando sua 

abordagem generalista.  

Nessa perspectiva, Ruaro (21), desenvolveu um Core Set para avaliação 

da saúde física de idosos, como uma opção de avaliação multidimensional no 

âmbito da CIF. Esse instrumento é composto por 30 categorias da CIF, sendo 
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14 relacionadas a funções do corpo, 4 sobre estruturas do corpo, 9 

direcionadas a atividades e participação e 3 sobre fatores ambientais. (21) A 

análise da consistência interna do mesmo revelou alta relação entre as 

categorias (α de Cronbach: 0.96), indicando que o instrumento é confiável. (21) 

No entanto, há a necessidade de se identificar se o Core Set da CIF se 

relaciona a medidas que também avaliam saúde física, para que se possa 

estabelecer a validade deste como um instrumento de avaliação do idoso, e, 

consequentemente, para que seja possível indicá-lo para uso na prática clínica 

e pesquisa na área da saúde do idoso. (22)  

 

1.4 A VALIDADE DO CORE SET DA CIF PARA AVALIAÇÃO DA SAÚDE 

FÍSICA DE IDOSOS 

A validade de um instrumento está relacionada com a sua capacidade 

em medir aquilo a que se propõe, e pode ser dividida entre validade de 

conteúdo, de critério e de constructo. (23) Particularmente, a validade de 

constructo refere-se à relação ao resultado obtido com o instrumento e o 

esperado, com base na suposição de que o instrumento mede o constructo 

proposto, podendo ser usado para comparação resultados internos, resultados 

de outros instrumentos ou diferenças entre grupos. (23) Isso ajuda a definir se 

o instrumento avaliado se correlaciona com outras medidas que já existem para 

aquele determinado item que está sendo avaliado. (24) 

Da mesma forma que as medidas de função física, a saúde autorreferida 

tem sido usada para prever significativamente resultados negativos. (25) A 

saúde autorreferida é uma medida subjetiva que envolve fatores físicos e 

emocionais, e é preditora de declínio funcional e de mortalidade, independente 

de medidas objetivas de saúde. (26, 27) Trata-se de uma avaliação de saúde 

ampla e confiável, muito usada em trabalhos científicos por associar-se 

fortemente a morbidades, mortalidade e o uso de serviços de saúde. (26) A 

saúde autorreferida pode identificar melhor a situação das condições clínicas e 

subclínicas quando comparado com outras medidas de avaliação de doenças 

geralmente usadas. (25) 
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Em um estudo realizado por Belmonte e colaboradores (28), foi 

analisada a relação entre a saúde autorreferida com a capacidade funcional e 

medidas objetivas de força muscular e mobilidade em idosos e, verificou-se 

diferença estatisticamente significativa em relação ao autorrelato de saúde. Os 

idosos com pior estado de saúde autorrelatado foram aqueles que 

apresentaram dependência nas atividades instrumentais de vida diária e menor 

força de preensão. Já os que relataram sua saúde como sendo boa obtiveram 

medidas significativamente maiores de velocidade de marcha. 

Outro estudo realizado por Belém et al. (29) avaliou a associação entre o 

autorrelato negativo de saúde e variáveis socioeconômicas, demográficas e de 

saúde e verificou-se associação positiva entre o autorrelato negativo de saúde 

e idosos com duas ou mais doenças crônicas e aqueles que apresentaram 

dependência leve ou moderada nas atividades básicas de vida diária. 

Outro estudo avaliou a associação entre o autorrelato de saúde e 

mortalidade em idosos da China, Índia e América Latina. Após o ajuste por 

covariáveis, os idosos com autorrelado negativo de saúde apresentaram um 

aumento de 43% no risco de morrer em quatro anos em comparação àqueles 

que apresentaram autorrelato de saúde moderado e, aqueles que classificaram 

sua saúde como boa tiveram uma redução de 10% no risco de morrer em 

comparação aos indivíduos que relataram sua saúde como moderada (30). 

Diante do exposto, questiona-se se o Core Set da CIF para avaliação da 

saúde física de idosos também está relacionado à saúde autorreferida que é 

tipicamente relacionada a diferentes dimensões que compõem a saúde física 

das pessoas idosas, como descrito anteriormente. Com isso, será possível 

determinar se o Core Set é um instrumento válido e que pode ser indicado para 

o uso em diferentes ambientes de atenção à saúde de idosos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

- Avaliar a validade constructo do Core Set da CIF para saúde física de idosos 

comunitários. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Descrever as características socioeconômicas e as variáveis de saúde da 

amostra; 

- Avaliar a distribuição de idosos para cada qualificador de todas as categorias 

que compõem o Core Set da CIF; 

- Avaliar as relações entre os diferentes domínios do Core Set; 

- Avaliar a presença de idosos com comprometimento nos domínios função e 

estrutura do corpo, atividade e participação e fatores ambientais; 

- Avaliar os índices de prejuízos/problemas entre as características da amostra 

avaliados em relação às condições sociodemográficas e de saúde da amostra 

de pessoas idosas. 
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3 MÉTODO  

3.1 DELINEAMENTO E LOCAL DO ESTUDO  

O presente estudo caracteriza-se por ser do tipo observacional analítico, 

de caráter transversal, realizado na cidade Santa Cruz, estado do Rio Grande 

do Norte. Os dados foram coletados no período de março a junho de 2018. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

A população do estudo foi composta por idosos residentes na 

comunidade, de ambos os sexos, do município de Santa Cruz, estado do Rio 

Grande do Norte, com idade igual ou superior a 60 anos. A amostra foi 

composta por conveniência, através de busca ativa nas residências, sendo 

incluídos idosos de todos os bairros da cidade, sendo eles: Conjunto Cônego 

do Monte, DNER, Centro, Paraíso e Maracujá. Uma amostra de 

aproximadamente 20 idosos por bairro foi estabelecida. 

Inicialmente, 108 idosos foram recrutados para avaliação e, destes, 7 

foram excluídos após a aplicação dos critérios de elegibilidade descritos 

abaixo. Assim, foi composta uma amostra de 101 idosos. O tamanho amostral 

foi escolhido por ser considerado adequado para estudos de validade de 

instrumentos de medida. (22, 31)  

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  

Foram incluídos idosos acima de 60 anos, residentes na comunidade da 

cidade de Santa Cruz/RN. Os critérios de exclusão foram: apresentar 

alterações cognitivas, identificados com uma pontuação inferior a 22 pontos na 

Prova Cognitiva de Leganés (PCL) (32), uma vez que tais idosos apresentam 

maior probabilidade de serem incapazes de completar apropriadamente os 

procedimentos do estudo (6 idosos foram excluídos por este critério); e não 

completar a avaliação por qualquer motivo (1 idoso foi excluído por este 

critério). 
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3.4 LOGÍSTICA E COLETA DE DADOS  

Antes de iniciar a coleta de dados, todos os entrevistadores participantes 

deste projeto (estudantes de graduação e pós-graduação da área da saúde) 

participaram de um treinamento para padronização dos procedimentos a serem 

utilizados e sobre como conduzir a coleta de dados seguindo os preceitos 

éticos. 

Todos os idosos foram entrevistados em seus domicílios, após 

agendamento feito por meio de contato inicial e, aqueles que concordaram em 

participar do estudo, fizeram a leitura e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Logo em seguida, os idosos foram avaliados 

quanto à função cognitiva por meio da prova cognitiva de Leganés para rastreio 

de demência, sendo utilizada a versão traduzida para o português brasileiro e 

validada em idosos brasileiros com baixo nível educacional. (33) Esta foi 

desenvolvida e validada para populações com baixa escolaridade, sendo 

composta por 12 itens que avaliam os domínios memória e orientação, 

pontuando de 0 a 32, sendo os menores valores indicativos de baixa função 

cognitiva. (33) Utilizou-se o ponto de corte 22, os idosos que atingiram 

pontuação igual ou superior foram classificados com boa função cognitiva e, 

portanto, incluídos no estudo. (32,33) 

As avaliações seguiram os protocolos descritos detalhadamente a 

seguir. 

 

3.4.1 Dados sociodemográficos  

Os dados sociodemográficos foram coletados através de questionário 

estruturado desenvolvido especialmente para esta pesquisa. Os dados 

coletados foram: 

- Idade: avaliada por meio de autorrelato e registrada em anos completos, 

categorizado em dois grupos: 60-79 anos; 80 anos ou mais. (34) 

- Sexo: feminino; masculino.  
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- Escolaridade: coletada em anos completos de estudo e categorizada em até o 

primário (0-4 anos) ou mais que o primário (5 ou mais). (34)  

- Suficiência da renda: Coletada por meio da pergunta: Até que ponto sua 

renda mensal é suficiente para suas necessidades? As opções de resposta 

foram: muito bem, adequadamente, não muito bem, insuficiente. Aqueles que 

responderam muito bem e adequadamente compuseram o grupo “renda 

suficiente”, e aqueles que responderam não muito bem e insuficiente 

compuseram o grupo “renda insuficiente”. (35) 

3.4.2 Comorbidades e estado de saúde  

- Comorbidades: A presença de comorbidades foi identificada através de um 

questionário estruturado, que contém questões como: "Algum médico ou 

enfermeiro já disse que você tem pressão alta ou hipertensão?". As questões 

abordaram os itens: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, câncer, 

doença pulmonar crônica, doenças cardíacas, acidente vascular encefálico, 

artropatias, osteoporose e perda de peso não intencional. (36) Para análise dos 

dados foi categorizada em: 0-2 doenças, 3 ou mais; 

- Saúde autorrelatada: avaliado por meio da pergunta de saúde global do 

questionário medical outcomes study 36-item short-form health survey (SF-36): 

"Você diria que a sua saúde é: muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim?". 

(37) A categorização do autorrelato de saúde foi feita em 3 grupos, sendo um 

grupo para os que relataram saúde muito boa e boa, outro para os que 

relataram saúde razoável e o terceiro grupo para os que relataram saúde ruim 

e muito ruim. 

3.4.3 Sintomatologia depressiva 

Foi aplicada a escala de depressão do Center for Epidemiological 

Studies (CES-D) para avaliar a presença de sintomas depressivos na última 

semana. A escala é composta por 20 itens, sendo questionado a frequência de 

ocorrência de cada item, com opções de respostas em escala Likert: raramente 

ou nunca (menos que 1 dia), poucas vezes (1-2 dias), às vezes (3-4 dias), 

quase sempre ou sempre (5-7 dias). O escore varia de 0 a 60, sendo os 

valores maiores indicativos de mais sintomas depressivos. Neste estudo, foi 



22 
 

utilizado o valor igual ou superior a 16 como ponto de corte para considerar o 

indivíduo com sintomas depressivos. (38, 39) A sintomatologia depressiva foi 

categorizada em: sim, não. 

3.5.4 Avaliação da saúde física 

Para avaliar o nível de saúde física dos participantes foi aplicado o Core 

Set da CIF elaborado por RUARO et al. 2014 (ver anexo A), composto por 30 

categorias, conforme detalhado a seguir de acordo com cada domínio. (36) 

- Funções do Corpo (14 categorias): b1300 nível de energia; b1343 qualidade 

do sono; b2352 função vestibular do movimento; b260 função proprioceptiva; 

b280 sensação de dor; b4550 resistência física geral; b4551 capacidade 

aeróbica; b7102 mobilidade generalizada das articulações; b7306 força de 

todos os músculos do corpo; b7356 tônus de todos os músculos do corpo; 

b7402 resistência de todos os músculos do corpo; b420 pressão arterial; b4100 

frequência cardíaca; b4400 frequência respiratória. As categorias foram 

avaliadas por autorrelato a respeito de prejuízos em cada quesito avaliado. 

Apenas na categoria b260 função proprioceptiva, a avaliação foi realizada 

através dos seguintes testes: 1) índex-índex; 2) índex-nariz; 3) fechar os olhos 

e dizer como está a posição do joelho (flexionado ou estendido); 4) fechar os 

olhos e dizer como está a posição do cotovelo (flexionado ou estendido). (36) 

- Estruturas do Corpo (4 categorias): s4100 coração; s7700 ossos; s7701 

articulações; s7702 músculos). As categorias foram avaliadas questionando se 

havia algum prejuízo nas estruturas citadas. (36) 

- Atividades e Participação (9 categorias): d160 concentrar a atenção; d4101 

agachar-se; d4104 levantar-se; d450 andar; d470 utilização de transporte; 

d5700 garantir o próprio conforto físico; d5701 controle da dieta e forma física; 

d7504 relações informais com pares; d9201 praticar esportes). As categorias 

foram avaliadas questionando se o idoso conseguia realizar as tarefas citadas. 

Foram avaliados o Desempenho e a Capacidade de cada tarefa. O 

Desempenho era avaliado questionando se o idoso conseguia realizar as 

tarefas no seu ambiente habitual e a Capacidade era avaliada questionando se 

conseguia realizar as tarefas citadas em um ambiente controlado.  (36) 
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- Fatores Ambientais (3 categorias) e1101 medicamentos; e1400 produtos e 

tecnologias gerais para atividades culturais, recreativas e 

esportivas; e5800 serviços de saúde. Foi avaliado questionando se o idoso 

fazia uso de algum medicamento ou de algum produto ou tecnologia, assim 

como foi questionado a respeito do seu acesso aos serviços de saúde. (36)  

Cada categoria contém qualificadores que pontuam de 0 (melhor 

qualificador) a 4 (pior qualificador), de acordo com a avaliação de cada 

categoria. O qualificador 0 corresponde a nenhum prejuízo ou problema (0 a 

4% de comprometimento), o qualificador 1 a prejuízo ou problema leve (5-24% 

de comprometimento), qualificador 2 a prejuízo ou problema moderado (25-

49% de comprometimento), qualificador 3 a prejuízo ou problema grave (50-

95% de comprometimento) e qualificador 4 a prejuízo ou problema completo 

(96-100% de comprometimento). (17)  

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS  

Os dados foram tabulados e analisados por meio do Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) 20.0. Inicialmente, foi feita a estatística 

descritiva da caracterização da amostra e da distribuição dos qualificadores de 

cada categoria do Core Set da CIF por meio de frequências absolutas e 

relativas. As análises dos prejuízos e problemas identificados nos domínios da 

CIF foram feitas através da criação de um índice. Para o cálculo deste índice, 

foi realizada a soma dos qualificadores (0-4) de cada categoria que compõe o 

domínio. Em seguida, esta soma foi transformada para facilitar a interpretação 

da seguinte forma: a soma dos qualificadores foi dividida pelo valor máximo 

daquele domínio (valor encontrado se em todas as categorias o qualificador 

fosse igual a 4, para o Core Set da CIF para avaliação da saúde física de 

idosos, o domínio Funções do Corpo apresenta valor máximo 56, o domínio 

Estruturas do Corpo 16 e o domínio Atividade e Participação apresenta valor 

máximo 36), multiplicado por 100. (40) Os valores transformados variam, então, 

entre 0 e 100, com o menor valor representando completa integridade das 

funções e estruturas do corpo, ou completa ausência de problemas nas 
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atividades e participações, e o maior valor representando prejuízos e 

problemas completos nos respectivos domínios. (40) 

A relação entre os diferentes domínios foi analisada por meio do teste de 

correlação de Pearson, utilizando índice descrito anteriormente para Funções 

do Corpo, Estruturas do Corpo e Atividades e Participação. A relação com os 

Fatores Ambientais foi realizada para cada uma das 3 categorias 

separadamente, considerando o próprio valor dos qualificadores de cada 

participante (0-4), visto que não foi coletado durante a avaliação se as 

categorias eram facilitadores ou barreiras, não sendo possível criar um índice 

para o domínio Fatores Ambientais como realizado nos demais. 

Para analisar a relação entre os domínios da CIF e o autorrelato de 

saúde, as variáveis socioeconômicas e demais variáveis sobre condições de 

saúde, foi realizada uma comparação de médias dos índices de prejuízos e 

problemas pelas categorias das variáveis utilizando o teste t de Student ou 

ANOVA com post-hoc de Tukey. Por fim, foi realizada uma análise multinominal 

para avaliar se cada domínio do Core Set se associa à saúde autorrelatada 

ajustando por covariáveis (idade, sexo, escolaridade e suficiência de renda). 

Em todas as etapas foram considerados alfa de 5% e IC de 95%. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

Essa pesquisa seguiu às normas éticas exigidas pelo Conselho Nacional 

de Saúde na Resolução nº 466/2012 e foi avaliada e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da FACISA/UFRN, parecer: 2.569.124. Os idosos 

que aceitaram participar da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE).  
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4 RESULTADOS 

Participaram do estudo 101 idosos, com média de idade de 73,5 (±8,3). 

A caracterização da amostra encontra-se na tabela 1, na qual observa-se que a 

maioria dos participantes era do sexo feminino, possuía até 4 anos de estudo e 

a maioria considerou a sua renda insuficiente para as suas necessidades. 

Cerca de um terço da amostra relata ter 3 ou mais doenças crônicas e mais de 

20% apresenta sintomatologia depressiva de acordo com a avaliação pelo 

CES-D. Quanto ao autorrelato de saúde, a maioria relatou saúde razoável. 

Tabela 1: Caracterização da amostra (N=101). 

Variáveis N (%) 

Idade  

60-79 76 (75,2%) 

80 ou mais 25 (24,8%) 

Sexo  

Feminino 74 (73,3%) 

Masculino 27 (26,7%) 

Escolaridade  

Até 4 anos de estudo 62 (61,4%) 

5 anos de estudo ou mais 39 (38,6%) 

Suficiência da renda  

Suficiente 50 (49,5%) 

Insuficiente 51 (50,5%) 

Doenças crônicas (n)  

0-2 70 (69,3%) 

3 ou mais 31 (30,7%) 

Sintomatologia depressiva (CES-D)  

Não 78 (77,2%) 

Sim 23 (22,8%) 

Saúde autorrelatada  

Muito boa/boa 24 (23,8%) 

Razoável 53 (52,4%) 

Ruim/muito ruim 24 (23,8%) 
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As tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentam as frequências absolutas e relativas 

de idosos de acordo com os qualificadores de cada categoria dos domínios 

Funções do Corpo, Estruturas do Corpo, Atividade e Participação 

(Desempenho e Capacidade) e Fatores Ambientais. As categorias que 

apresentaram mais prejuízo no domínio Funções do Corpo foram as b280 - 

sensação de dor e b1343 – qualidade do sono. No domínio Estruturas do 

Corpo a categoria com mais prejuízo foi s7701 – articulações. No domínio 

Atividade e Participação a categoria com maior restrição foi d9201 - praticar 

esportes e com maior limitação foi d4101- agachar-se. No domínio Fatores 

Ambientais a maioria dos idosos fazem uso de pelo menos um medicamento, 

não utilizam produtos ou tecnologias para atividades e tem acesso total aos 

serviços de saúde. 

Tabela 2: Frequências absolutas e relativas de idosos de acordo com os 

qualificadores de cada categoria do domínio Funções do Corpo. 

 
 

Qualificadores 

Funções do 
corpo 

Sem 
prejuízo  
(q - 0) 

Prejuízo 
leve  

(q -1) 

Prejuízo 
moderado 

(q - 2)  

Prejuízo 
severo 
(q - 3) 

Prejuízo 
completo 

(q - 4) 

 
 

N (%) 

b1300 - Nível de 
energia 

52 (51,5%) 11(10,9%) 12 (11,9%) 24 (23,8%) 2 (2,0%) 

b1343 – Qualidade 
do sono 

28 (27,7%) 41 (40,6%) 17 (16,8%) 12 (11,9%) 3 (3,0%) 

b2352 – Função 
vestibular do 
movimento 

52 (51,5%) 15 (14,9%) 19 (18,8%) 15 (14,9%) 0 (0%) 

b260 - função 
proprioceptiva 

90 (89,1%) 10 (9,9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 

b280 - sensação 
de dor 

25 (24,8%) 25 (24,8%) 18 (17,8%) 8 (7,9%) 
25 

(24,8%) 

b4550 - resistência 
física geral 

39 (38,6%) 21 (20,8%) 19 (18,8%) 21 (20,8%) 1 (1,0%) 

b4551 - 
capacidade 

aeróbica 
77 (76,2%) 11 (10,9%) 9 (8,9%) 2 (2,0%) 2 (2,0%) 

b7102 - mobilidade 
generalizada das 

articulações 
67 (66,3%) 12 (11,9%) 16 (15,8%) 6 (5,9%) 0 (0%) 

b7306 - força de 
todos os músculos 

31 (30,7%) 23 (22,8%) 20 (19,8%) 26 (25,7%) 1 (1,0%)  
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do corpo 

b7356 - tônus de 
todos os músculos 

do corpo 
92 (91,1%) 4 (4,0%) 5 (5,0%) 0 (0%) 0 (0%) 

b7402 - resistência 
de todos os 

músculos do corpo 
70 (69,3%) 4 (4.0%) 13 (12,9%) 8 (7,9%) 6 (5,9%) 

b420 - pressão 
arterial 

41 (40,6%) 59 (58,4%) 1 (1,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

b4100 - frequência 
cardíaca 

43 (42,6%) 49 (48,5%) 9 (8,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

b4400 - frequência 
respiratória 

49 (48,5%) 35 (34,7%) 12 (11,9%) 4 (4,0%) 1 (1,0%) 

 

 

 

 

Tabela 3: Frequências absolutas e relativas de idosos de acordo com os 

qualificadores de cada categoria do domínio Estruturas do Corpo. 

 
 

Qualificadores 

Estrutura do 
corpo  

Sem 
prejuízo  
(q - 0) 

Prejuízo 
leve  

(q -1) 

Prejuízo 
moderado 

(q - 2)  

Prejuízo 
severo 
(q - 3) 

Prejuízo 
completo 

(q – 4) 

 
 

N (%) 

s4100 – 
coração 

92 (91,1%) 4 (4,0%) 3 (3,0%) 2 (2,0%) 0 (0%) 

s7700 – ossos 64 (63,4%) 16 (15,8%) 7 (6,9%) 14 (13,9%) 0 (0%) 

s7701 - 
articulações 

58 (57,4%) 9 (8,9%) 15 (14,9%) 19 (18,8%) 0 (0%) 

s7702 – 
músculos 

92 (91,1%) 3 (3,0%) 1 (1,0%) 5 (5,0%) 0 (0%) 
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Tabela 4: Frequências absolutas e relativas de idosos de acordo com os qualificadores de cada categoria do domínio Atividade e 

Participação (capacidade e desempenho). 

  
Sem problemas 

(q - 0) 
Problema leve 

(q -1) 

Problema 
moderado 

(q - 2) 

Problema 
severo 
(q - 3) 

Problema 
completo 

(q – 4) 

d160 - concentrar a 
atenção 

Capacidade 93 (92,1%) 7 (6,9%) 0 (0,0%) 1 (1,0%) 0 (0,0%) 

Desempenho 74 (73,3%) 8 (7,9%) 8 (7,9%) 5 (5,0%) 6 (5,9%) 

d4101- agachar-se 
Capacidade 93 (92,1%) 7 (6,9%) 0 (0,0%) 1 (1,0%) 0 (0,0%) 

Desempenho 44 (43,6%) 4 (4,0%) 12 (11,9%) 11 (10,9%) 30 (29,7%) 

d4104 - levantar-se 
Capacidade 99 (98,0%) 0 (0,0%) 1 (1,0%) 1 (1,0%) 0 (0,0%) 

Desempenho 87 (86,1%) 4 (4,0%) 6 (5,9%) 1 (1,0%) 3 (3,0%) 

d450 – andar 
Capacidade 90 (89,1%) 3 (3,0%) 3 (3,0%) 5 (5,0%) 0 (0,0%) 

Desempenho 85 (84,2%) 3 (3,0%) 4 (4,0%) 8 (7,9%) 1 (1,0%) 

d470 - utilização de 
transporte 

Capacidade 94 (93,1%) 1 (1,0%) 4 (4,0%) 2 (2,0%) 0 (0,0%) 

Desempenho 93 (92,1%) 1 (1,0%) 5 (5,0%) 2 (2,0%) 0 (0,0%) 

d5700 - garantir o 
próprio  conforto físico 

Capacidade 100 (99,0%) 1 (1,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Desempenho 100 (99,0%) 1 (1,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

d5701 - controle da 
dieta e forma física 

Capacidade 101 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Desempenho 101 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

d7504 - relações 
informais com pares 

Capacidade 97 (96,0%) 1 (1,0%) 1 (1,0%) 2 (2,0%) 0 (0,0%) 

Desempenho 96 (95,0%) 1 (1,0%) 1 (1,0%) 2 (2,0%) 1 (1,0%) 

d9201 - praticar 
esportes 

Capacidade 58 (57,4%) 10 (9,9%) 13 (12,9%) 3 (3,0%) 17 (16,8%) 

Desempenho 14 (13,9%) 6 (5,9%) 19 (18,8%) 6 (5,9%) 56 (55,4%) 
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Tabela 5: Frequências absolutas e relativas de idosos de acordo com os qualificadores de cada categoria do domínio Fatores 

Ambientais. 

Fatores ambientais 

e1101 - 
medicamentos 

N (%) e1400 - produtos e tecnologia 
gerais para atividades 
culturais, recreativas e 

esportivas 

N (%) e5800 - serviços de 
saúde 

N (%) 

Nenhum medicamento 
(q - 0) 

21 (20,8%) 
Nenhum produto 

(q - 0) 
84 (83,2%) 

Nenhum acesso 
(q – 0) 

0 (0,0%) 

1 medicamento 
(q - 1) 

16 (15,8%) 
1 produto 

(q – 1) 
13 (12,9%) 

Leve acesso 
(q – 1) 

16 (15,8%) 

2-3 medicamentos 
(q - 2) 

32 (31,7%) 
2 produtos 

(q – 2) 
4 (4,0%) 

Acesso moderado 
(q – 3) 

13 (12,9%) 

4-5 medicamentos 
(q - 3) 

25 (24,8%) 
3 produtos 

(q – 3) 
0 (0,0%) 

Acesso considerável 
(q – 4) 

3 (3,0%) 

6 ou + medicamentos 
(q - 4) 

7 (6,9%) 
4 ou + produtos 

(q – 4) 
0 (0,0%) 

Acesso total 
(q – 5) 

69 (68,3%) 
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A tabela 6 apresenta a correlação entre os domínios Funções do Corpo, 

Estruturas do Corpo, Fatores Ambientais e Atividade e Participação 

(Desempenho e Capacidade). Os domínios Funções do Corpo e Estruturas do 

Corpo apresentaram correlação positiva significativa com o domínio Atividade e 

Participação, tanto para o desempenho como para a capacidade. Da mesma 

forma, os qualificadores de medicamentos e produtos e tecnologias 

apresentaram correlação positiva significativa com o domínio Atividade e 

Participação. Quanto maior for o índice de prejuízo/problema nos domínios 

Funções do Corpo e Estruturas do Corpo e os qualificadores de medicamentos 

e produtos e tecnologias, pior o Desempenho e a Capacidade no domínio de 

Atividade e Participação. Para a categoria serviços de saúde a correlação não 

foi significativa. 

Tabela 6: Correlação entre os domínios FC, EC, fatores ambientais e A&P. 

 A&P desempenho A&P capacidade 

FC 0,64** 0,60** 

EC 0,49** 0,36** 

Medicamentos 0,29* 0,34* 

Produtos e tecnologias 0,32* 0,42** 

Serviços de saúde -0,72 -0,30 
*p<0,01; **p<0,001. FC – Funções do corpo; EC - Estruturas do corpo; A&P – Atividade e 

Participação. 

 

 A tabela 7 apresenta a relação entre o índice de prejuízos/problemas 

nos domínios Funções do Corpo, Estruturas do Corpo e Atividade e 

Participação do Core Set da CIF e variáveis socioeconômicas e de saúde. O 

domínio Estruturas do Corpo apresentou maior índice de prejuízo/problema 

entre as mulheres em comparação aos homens. Idosos com 3 ou mais 

doenças crônicas e sintomatologia depressiva tiveram pior índice de 

prejuízos/problemas nos domínios Funções do Corpo, Estruturas do Corpo e 

Atividade e Participação. Em relação à saúde autorrelatada, observa-se um 

claro gradiente entre os grupos. Os idosos que relataram saúde muito boa ou 

boa apresentam menor índice de prejuízo/problema nos domínios da CIF que 

os que relataram a saúde como razoável, que por sua vez apresentam menor 

índice que os que relataram a saúde como ruim ou muito ruim. 
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Tabela 7: Relação entre o índice de prejuízos/problemas nos domínios FC, EC 

e A&P do Core Set da CIF e variáveis socioeconômicas e de saúde. (N=101). 

 Domínios da CIF 

 
FC EC A&P 

desempenho 
A&P 

capacidade 

Idade (anos)      

60-69 anos 20,39 (±11,97) 11,51 (±14,03) 16,37 (±12,08) 6,28 (±10,00) 

80 ou mais 24,14 (±11,42) 16,00 (±12,77) 20,33 (±11,41) 8,88 (±9,88) 

P valor 0,173 0,160 0,153 0,261 

Sexo     

Masculino 19,24 (±10,45) 6,71 (±9,32) 14,60 (±9,54) 4,01 (±7,56) 

Feminino 22,01 (±12,35) 14,78 (±14,57) 18,35 (±12,67) 7,99 (±10,58) 

P valor 0,292 <0,01 0,166 0,076 

Escolaridade     

Até 4 anos de 
estudo 

21,94 (±12,10) 12,19 (±13,22) 17,87 (±12,47) 6,81 (±10,10) 

5 anos de 
estudo ou mais 

20,32 (±11,64) 13,30 (±14,84) 16,52 (±11,27) 7,12 (±9,92) 

P valor 0,509 0,698 0,584 0,879 

Suficiência de 
renda 

    

Suficiente 21,25 (±11,07) 11,76 (±13,89) 17,26 (±10,06) 6,04 (±8,32) 

Insuficiente 21,39 (±12,79) 13,50 (±13,79) 17,44 (±13,78) 7,83 (±11,45) 

P valor 0,953 0,530 0,941 0,371 

Doenças 
crônicas  

    

0-2 18,03 (±10,36) 7,05 (±9,63) 15,24 (±10,21) 5,04 (±7,62) 

3 ou mais 28,75 (±11,93) 25,20 (±13,64) 22,13 (±14,31) 11,20 (±13,09) 

P valor <0,001 <0,001 <0,007 <0,004 

Sintomatologia 
depressiva  
(CES-D) 

    

Não  17,97 (±8,28) 9,45 (±11,38) 14,85 (±9,45) 4,95 (±8,16) 

Sim 32,69 (±15,10) 23,37 (±16,01) 25,84 (±15,60) 13,64 (±12,62) 

P valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Saúde  
autorreferida 

    

Muito boa/boa 14,1 (±8,0) 7,8 (±9,3) 12,7 (±11,5) 3,9 (±7,1) 

Razoável 20,6 (±11,0) 9,4 (±13,2) 17,2 (±11,5) 5,8 (±9,1) 

Ruim/muito ruim 30,2 (±11,8) 24,5 (±12,3) 22,3 (±12,1) 12,4 (±12,4) 

P valor <0,001a <0,001b 0,019b <0,006b 
FC – Funções do corpo; EC - Estruturas do corpo; A&P – Atividade e Participação.  

a: muito boa/boa<razoável<ruim/muito ruim; b: muito boa/boa<ruim/muito ruim, 

razoável<ruim/muito ruim. 
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A tabela 8 mostra os modelos de análise de regressão multinominal ajustados por covariáveis para cada um dos domínios 

do Core Set da CIF de acordo com a saúde autorrelatada. Na análise multinominal os domínios Funções do Corpo, Estruturas do 

Corpo e Atividade e Participação se mantiveram associados à saúde autorrelatada, mesmo após o ajuste das variáveis idade, 

sexo, escolaridade e suficiência de renda. Quanto maior o índice de prejuízos/problemas, maior a chance do idoso ter relatado 

saúde ruim ou muito ruim. 

Tabela 8: Modelos de análise de regressão multinominal para cada um dos domínios do Core Set da CIF de acordo com a saúde 

autorrelatada. 

 Saúde autorrelatada 

 Muito boa/boa Razoável Ruim/Muito ruim 

  OR p valor OR p valor 

Modelo 1: FC Ref 1,10 <0,01 1,18 <0,001 

Modelo 2: EC Ref 1,02 0,46 1,11 <0,01 

Modelo 3: A&P Capacidade Ref 1,04 0,30 1,09 0,02 

Modelo 4: A&P Desempenho Ref 1,05 0,07 1,08 0,01 

Nota: todos os modelos foram ajustados por idade, sexo, escolaridade e suficiência de renda. FC – Funções do corpo; EC - 

Estruturas do corpo; A&P – Atividade e Participação. 
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5 DISCUSSÃO 

 O objetivo deste estudo foi avaliar a validade constructo do Core Set da CIF 

para saúde física de idosos comunitários em relação à saúde autorreferida, bem 

como entender a interação entre os domínios de funções e estruturas do corpo, 

atividade e participação e fatores ambientais sobre o perfil de funcionalidade dos 

idosos. A CIF é um importante instrumento que pode auxiliar a criação de programas 

de reabilitação para indivíduos com diferentes níveis de deficiência, sendo baseada 

no modelo biopsicossocial, que avalia a funcionalidade em seus aspectos clínicos e 

contextuais, indicando, dessa maneira, onde intervir. (40) 

 No presente estudo, o Core Set da CIF para saúde física de idosos 

apresentou-se relacionado à saúde autorreferida independentemente de possíveis 

variáveis de confundimento, como a idade, sexo, escolaridade e suficiência de 

renda. Além disso, os domínios Funções do Corpo e Estruturas do Corpo 

apresentaram correlação positiva significativa com o domínio Atividade e 

Participação, tanto para o desempenho como para a capacidade, mostrando que as 

categorias escolhidas para o Core Set da CIF conseguem traçar um perfil de 

funcionalidade satisfatório dos idosos.  

Em relação à saúde autorreferida, notou-se que a maioria dos idosos 

participantes do estudo relataram saúde regular ou ruim (76,2%), sendo considerada 

boa ou muito boa em apenas 23,8% da amostra. Esses resultados assemelham-se 

ao encontrado em outro estudo, realizado em Belo Horizonte-MG, a avaliação de 

230 idosos revelou que 31% desses avaliavam a sua saúde como boa ou muito boa. 

(41) 

Apesar do autorrelato de saúde ser uma medida subjetiva do estado de 

saúde, ela é um indicador válido de saúde física, sendo apresentada em vários 

estudos como um forte preditor de desfechos adversos, como mortalidade (30, 42, 

43), menor capacidade funcional (28, 29, 44) e maior número de doenças crônicas. 

(45) O autorrelato de saúde integra fatores sociais, biológicos, mentais e funcionais, 

além de englobar comportamentos de saúde e crenças culturais (30). Dessa forma, 

ao identificar a relação entre o Core Set para saúde física de idosos e essa medida 

de saúde, observa-se que trata-se de um instrumento adequado para uso na prática 

clínica e em pesquisa científica.  
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Este estudo é inédito, que está trabalhando com um Core Set para saúde 

física de idosos que nenhum estudo trabalhou antes e mesmo na perspectiva de 

Core Sets, são poucos os estudos e por isso a dificuldade para realizar a discussão 

e confrontar o atual estudo com outros relacionados com esse tema. 

Os idosos que relataram saúde muito boa ou boa apresentam menor índice 

de prejuízo/problema nos domínios da CIF que os que relataram a saúde como 

razoável, que por sua vez apresentam menor índice que os que relataram a saúde 

como ruim ou muito ruim. Na análise de regressão multinominal os domínios funções 

do corpo, estruturas do corpo e atividade e participação se mantiveram associados à 

saúde autorrelatada, mesmo após o ajuste das variáveis por idade, sexo, 

escolaridade e suficiência de renda.  

Quanto maior o índice de prejuízos/problemas, maior a chance do idoso ter 

percepção negativa de saúde. No estudo de Tiernam et al. (46), realizado nos 

Estados Unidos com idosos de ambos os sexos, relações estatisticamente 

significativas foram observadas entre a saúde autorrelatada e os domínios da CIF 

sobre a saúde geral e funcionalidade, avaliados através das diretrizes da CIF, 

usando escalas e testes que correspondiam às variáveis selecionadas para cada 

domínio, como o tempo de apoio duplo durante a marcha, que apresentou a 

correlação mais forte com a saúde autorrelatada. Nesse estudo, o suporte duplo, 

velocidade da marcha e comprimento do passo foram significativamente associados 

com o autorrelato de saúde mesmo após o controle da idade e escolaridade em 

análises bivariadas, sendo menos tempo gasto em suporte duplo durante o ciclo da 

marcha, maior velocidade de marcha e maior comprimento do passo associado a 

uma melhor saúde autorrelatada.  

De acordo com os resultados do presente estudo, o Core Set da CIF também 

está significativamente relacionado a outras importantes medidas de saúde como a 

sintomatologia depressiva e a presença de doenças crônicas, o que comprova a 

validade desse instrumento para avaliação da população idosa. Idosos com 3 ou 

mais doenças crônicas e sintomatologia depressiva tiveram maior índice de 

prejuízos/problemas nos domínios Funções do Corpo, Estruturas do Corpo e 

Atividade e Participação. Tanto a presença de comorbidades quanto de 

sintomatologia depressiva são fatores que interferem negativamente na 



35 
 

funcionalidade da pessoa idosa. Em um estudo realizado por Ćwirlej-Sozańska et al. 

(47), ao analisar a prevalência de doenças crônicas e incapacidade entre idosos 

poloneses, os autores observaram que quanto maior o número de doenças crônicas, 

maior o grau de incapacidade, independente de qual era a doença crônica e o maior 

problema encontrava-se na participação social. A participação social refere-se ao 

envolvimento de um indivíduo em situações de vida e sua motivação para agir e 

esse domínio envolve as habilidades que a pessoa apresenta e o seu desempenho 

real para realizar suas atividades. O estudo citado anteriormente encontrou que os 

problemas de saúde limitavam a participação na vida social, assim como encontrado 

no atual estudo. Nesse estudo, a incapacidade foi avaliada através da ferramenta 

WHODAS 2.0 de 36 itens, que foi desenvolvida com base na CIF. 

O domínio Estruturas do Corpo apresentou maior índice de prejuízo/problema 

entre as mulheres em comparação aos homens. Em um estudo realizado com 

idosos de Bangladesh, observou-se que a prevalência de multimorbidade foi 

significativamente maior entre mulheres do que entre homens. Esses achados 

podem estar relacionados a fatores genéticos, fatores ambientais como o ambiente 

de trabalho e de vida, os acontecimentos da vida, aos aspectos comportamentais ou 

o risco associado à situação socioeconômica que geralmente apresenta diferença 

entre os gêneros e podem influenciar a ocorrência da multimorbidade. (48) 

No domínio Atividade e Participação, o desempenho apresentou mais 

problemas que a capacidade para as atividades de concentrar a atenção, agachar-

se e levantar-se. Em um ambiente controlado os idosos conseguiam realizar essas 

atividades, mas em seu ambiente cotidiano eles não conseguiam, mostrando a 

influência dos Fatores Ambientais no nível de desempenho. Neste estudo, os 

Fatores Ambientais, apesar da sua relevância para a funcionalidade, não foram 

trabalhados com o índice para esse domínio, em virtude das perguntas das 

categorias desse domínio não terem sido coletadas como barreiras ou facilitadores, 

sendo que em estudos futuros, pode ser ampliado, coletando as informações de 

barreiras e facilitadores e criar o índice para Fatores Ambientais. Em um estudo 

realizado com idosos em Minas Gerais, foi avaliado a capacidade e o desempenho 

de idosos dependentes e observaram que a diferença entre a capacidade e o 

desempenho foi estatisticamente significativa na maioria das atividades avaliadas. 

(49) O processo de envelhecimento ocasiona declínio das funções corporais, 
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retardando o desempenho das tarefas cotidianas, podendo levar a dependência no 

desempenho do autocuidado. (49,50) Alguns dos fatores que podem influenciar na 

autonomia da pessoa idosa são as limitações físicas e cognitivas, o comportamento 

e o ambiente em que faz parte. (49,50) Dessa forma, é fundamental avaliar os 

fatores ambientais que podem está interferindo no desempenho, para direcionar as 

intervenções na área da saúde das pessoas idosas. 

O Core Set para avaliação da saúde física de idosos é um instrumento que 

facilita o uso da CIF, por ser resumido, porém apresenta a abordagem 

multidisciplinar, baseada no modelo biopsicossocial da CIF, sendo uma importante 

estratégia para avaliação da saúde física das pessoas idosas, que pode ser usada 

para contribuir com o planejamento de intervenções que atendam as necessidades 

da população. Diversos conjuntos de itens baseados na CIF vem sendo 

desenvolvidos na tentativa de tornar a utilidade da CIF prática e viável, no entanto, 

cabe ressaltar que o uso do Core Set padroniza a avaliação, tirando o aspecto 

amplo da CIF, limitando o uso de acordo com a pessoa avaliada. Assim, os 

profissionais de saúde que fazem uso desta ferramenta precisam ter cautela e 

compreender as limitações do uso dos Core Sets. 

O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser 

consideradas. A composição da amostra por conveniência poderia resultar em uma 

amostra não representativa da população. No entanto, ao comparar nossos 

resultados com dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) a amostra do presente estudo apresenta características 

sociodemográficas similares às da população de idosos de Santa Cruz. Nesse 

estudo também não foram incluídas pessoas com alterações cognitivas ou 

institucionalizadas, limitando a validade do Core Set para idosos comunitários sem 

alterações cognitivas. Mais estudos são necessários para abranger a validade do 

Core Set da CIF para saúde física das pessoas idosas de diferentes populações. 
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6 CONCLUSÃO 

 Os resultados sugerem que o Core Set da CIF para avaliação da saúde física 

de idosos é um instrumento válido para esta finalidade, uma vez que está 

relacionado à saúde autorreferida, mesmo após o ajuste de variáveis de 

confundimento como idade, sexo, escolaridade e suficiência de renda. Assim, este 

instrumento tem potencial para uso na prática clínica e em pesquisas científicas, 

pois possibilita identificar aspectos modificáveis tanto contextuais quanto clínicos, 

que podem ser alvo de intervenções seja através de políticas públicas, seja na 

atuação de profissionais de saúde. O Core Set da CIF também apresentou boa 

correlação entre seus domínios, mostrando que as categorias escolhidas para cada 

domínio do Core Set da CIF são aspectos importantes para avaliação da saúde 

física de idosos. Além disso, o Core Set possibilita comparações através de seu 

conteúdo, por apresentar uma linguagem universal sobre a funcionalidade e saúde 

física das pessoas idosas. 
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ANEXO - Avaliação do nível de saúde física pelo Core Set da CIF elaborado por 

RUARO, 2014. 

CORE SET DA CIF 

 

A) FUNÇÕES DO CORPO 

b1300 nível de energia Como o(a) senhor(a) classifica seu nível de energia para 

realizar as atividades diárias, considerando seu vigor e sua resistência? 

( ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 

( ) Qualificador 1: ligeiramente comprometido; 

( ) Qualificador 2: comprometido moderadamente; 

( ) Qualificador 3: comprometido de maneira grave; 

( ) Qualificador 4: totalmente comprometido; 

b1343 qualidade do sono Como o(a) senhor(a) classifica a qualidade do seu sono? 

Considere o sono “perfeito” como sendo aquele que leva a um descanso e 

relaxamento físico e mental ideais; 

( ) Qualificador 0: ótima qualidade; 

( ) Qualificador 1: boa qualidade; 

( ) Qualificador 2: qualidade regular; 

( ) Qualificador 3: qualidade ruim; 

( ) Qualificador 4: péssima qualidade; 

b2352 função vestibular do movimento Como o(a) senhor(a) classifica sua 

movimentação, considerando a direção e a velocidade dos seus movimentos 

corporais? 

( ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 

( ) Qualificador 1: ligeiramente comprometida; 

( ) Qualificador 2: comprometida moderadamente; 

( ) Qualificador 3: comprometida de maneira grave; 

( ) Qualificador 4: totalmente comprometida; 

b260 função proprioceptiva Solicitar ao entrevistado que realize os seguintes 

testes: 1) Índex-index; 2) Index-nariz; 3) Fechar os olhos e dizer como está a 

posição do joelho (flexionado ou estendido); 4) Fechar os olhos e dizer como está a 

posição do cotovelo (flexionado ou estendido). 

( ) Qualificador 0: realiza 5 testes corretamente; 

( ) Qualificador 1: realiza 3 ou 4 testes corretamente; 

( ) Qualificador 2: realiza 2 testes corretamente; 

( ) Qualificador 3: realiza 1 teste corretamente; 

( ) Qualificador 4: não realiza nenhum teste corretamente; 

b280 sensação de dor O(a) senhor(a) sente algum tipo de dor? 
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( ) Qualificador 0: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

( ) Qualificador 1: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 4: sempre (96-100% do tempo); 

b4550 resistência física geral Como o(a) senhor(a) classifica sua resistência física 

geral para realizar as atividades diárias, considerando sua tolerância ao exercício e 

o seu vigor? 

( ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 

( ) Qualificador 1: ligeiramente comprometida; 

( ) Qualificador 2: comprometida moderadamente; 

( ) Qualificador 3: comprometida de maneira grave; 

( ) Qualificador 4: totalmente comprometida; 

b4551 capacidade aeróbica Como o(a) senhor(a) classifica sua capacidade 

aeróbica, ou seja, sua capacidade de se exercitar sem sentir falta de fôlego? 

( ) Qualificador 0: nunca ou quase nunca sinto falta de ar (0-4% do tempo); 

( ) Qualificador 1: raramente sinto falta de ar (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência sinto falta de ar (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: a maior parte do tempo sinto falta de ar (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 4: sempre sinto falta de ar (96-100% do tempo); 

b7102 mobilidade generalizada das articulações Como o(a) senhor(a) classifica a 

mobilidade generalizada das suas articulações, considerando a amplitude e 

facilidade de movimento das articulações de todo o corpo? 

( ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 

( ) Qualificador 1: ligeiramente comprometida; 

( ) Qualificador 2: comprometida moderadamente; 

( ) Qualificador 3: comprometida de maneira grave; 

( ) Qualificador 4: totalmente comprometida; 

b7306 força de todos os músculos do corpo Como o(a) senhor(a) classifica a força 

generalizada dos seus músculos? 

( ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 

( ) Qualificador 1: ligeiramente comprometida; 

( ) Qualificador 2: comprometida moderadamente; 

( ) Qualificador 3: comprometida de maneira grave; 

( ) Qualificador 4: totalmente comprometida; 

b7356 tônus de todos os músculos do corpo Palpar musculatura de tronco, MMSS e 

MMII e avaliar o tônus em repouso e a resistência oferecida quando se tenta mover 

esses músculos passivamente; 



44 
 

( ) Qualificador 0: tônus sem comprometimento algum; 

( ) Qualificador 1: tônus ligeiramente comprometido; 

( ) Qualificador 2: tônus comprometido moderadamente (flacidez palpável); 

( ) Qualificador 3: tônus comprometido de maneira grave (flacidez visível); 

( ) Qualificador 4: tônus totalmente comprometido (flacidez total); 

b7402 resistência de todos os músculos do corpo Considerando a resistência 

generalizada dos seus músculos, o(a) senhor(a) consegue sustentar a contração 

muscular de vários músculos do corpo por um período de tempo necessário para 

desempenhar uma atividade? 

( ) Qualificador 0: sempre (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 

B) ESTRUTURAS DO CORPO 

 

s4100 coração 

84 Seu coração tem algum problema? 

Qualificador 1 

( ) 0 Nenhum problema; 

( ) 1 Deficiência leve ; 

( ) 2 Deficiência moderada; 

( ) 3 Deficiência grave; 

( ) 4 Deficiência completa; (Qual? Há quanto tempo? Fez cirurgia? Quantas? Qual? 

Quando? Precisa de transplante?) 

Qualificador 2 

( ) 0 Nenhuma mudança na estrutura 

( ) 1 Ausência total 

( ) 2 Ausência parcial 

( ) 3 Parte adicional 

( ) 4 Dimensões aberrantes 

( ) 5 Descontinuidade 

( ) 6 Posição desviada 

( ) 7 Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acúmulo de líquido 

s7700 ossos Seus ossos tem algum problema? 

Qualificador 1 

( ) 0 Nenhum problema; 
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( ) 1 Deficiência leve ; 

( ) 2 Deficiência moderada; 

( ) 3 Deficiência grave; 

( ) 4 Deficiência completa; (Osteoporose? Osteopenia? Fratura? Tem 

densitometria?) 

Qualificador 2 

( ) 0 Nenhuma mudança na estrutura 

( ) 1 Ausência total 

( ) 2 Ausência parcial 

( ) 3 Parte adicional 

( ) 4 Dimensões aberrantes 

( ) 5 Descontinuidade 

( ) 6 Posição desviada 

( ) 7 Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acúmulo de líquido 

s7701 articulações Suas articulações tem algum problema? 

Qualificador 1 

( ) 0 Nenhum problema; 

( ) 1 Deficiência leve ; 

( ) 2 Deficiência moderada; 

( ) 3 Deficiência grave; 

( ) 4 Deficiência completa; (Tem artrose? AR? Gota? Em quais articulações?) 

Qualificador 2 

( ) 0 Nenhuma mudança na estrutura 

( ) 1 Ausência total 

( ) 2 Ausência parcial 

( ) 3 Parte adicional 

( ) 4 Dimensões aberrantes 

( ) 5 Descontinuidade 

( ) 6 Posição desviada 

( ) 7 Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acúmulo de líquido 

s7702 músculos Seus músculos tem algum problema? 

Qualificador 1 

( ) 0 Nenhum problema; 

( ) 1 Deficiência leve ; 

( ) 2 Deficiência moderada; 

( ) 3 Deficiência grave; 

( ) 4 Deficiência completa; (Fibromialgia? Fadiga? Tendinites?) 

Qualificador 2 
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( ) 0 Nenhuma mudança na estrutura 

( ) 1 Ausência total 

( ) 2 Ausência parcial 

( ) 3 Parte adicional 

( ) 4 Dimensões aberrantes 

( ) 5 Descontinuidade 

( ) 6 Posição desviada 

( ) 7 Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acúmulo de líquido 

 

C) ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO 

 

d160 concentrar a atenção 

Qualificador 1 - Desempenho Na sua vida normal, você consegue centrar-se 

intencionalmente em um estímulo específico, desligando-se de ruídos que distraem 

a atenção? 

( ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade Considerando um ambiente confortável e em silêncio, 

você pode centrar-se intencionalmente em um estímulo específico, desligando-se de 

ruídos que distraem a atenção? 

( ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

d4101 agachar-se 

Qualificador 1 - Desempenho Na sua vida normal, você consegue agachar-se? 

( ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade Considerando um local com apoio, você pode 

agachar-se? 

( ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 
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( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

d4104 levantar-se 

Qualificador 1 - Desempenho Na sua vida normal, você consegue levantar-se? 

( ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade Considerando um local com apoio, você pode 

levantar-se? 

( ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

d450 andar 

Qualificador 1 - Desempenho Na sua vida normal, você consegue caminhar? 

( ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade Considerando um local plano e sem obstáculos, você 

pode caminhar? 

( ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

d470 utilização de transporte 

Qualificador 1 - Desempenho Na sua vida normal, você consegue andar de ônibus, 

táxi ou avião? 

( ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 
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( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade Considerando que você tenha tempo e dinheiro, você 

pode andar de ônibus, táxi ou avião? 

( ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

d5700 garantir o próprio conforto físico 

Qualificador 1 - Desempenho Na sua vida normal, você consegue cuidar de si 

próprio, tendo consciência da necessidade de tomar medidas, e efetuá-las, para 

garantir que o próprio corpo esteja numa posição confortável, sem sentir muito calor 

ou frio e que dispõe de iluminação adequada? 

( ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade Considerando que você tenha tempo e dinheiro, você 

pode cuidar de si próprio, tendo consciência da necessidade de tomar medidas, e 

efetuá-las, para garantir que o próprio corpo esteja numa posição confortável, sem 

sentir muito calor ou frio e que dispõe de iluminação adequada? 

( ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

d5701 controle da dieta e forma física 

Qualificador 1 - Desempenho Na sua vida normal, você consegue cuidar de si 

próprio, tendo consciência das próprias necessidades, selecionando e consumindo 

alimentos nutritivos e mantendo a forma física? 

( ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade Considerando que você tenha tempo e dinheiro, você 
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pode cuidar de si próprio, tendo consciência das próprias necessidades, 

selecionando e consumindo alimentos nutritivos e mantendo a forma física? 

( ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

d7504 relações informais com pares 

Qualificador 1 - Desempenho Na sua vida normal, você consegue criar e manter 

relações informais com pessoas que têm a mesma idade, interesse ou outra 

característica em comum? 

( ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade Considerando que você tenha tempo disponível e 

acesso a locais de lazer, você pode criar e manter relações informais com pessoas 

que têm a mesma idade, interesse ou outra característica em comum? 

( ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

d9201 praticar esportes 

Qualificador 1 - Desempenho Na sua vida normal, você consegue participar de 

jogos ou eventos competitivos de atletismo, organizados informal ou formalmente, 

sozinho ou em grupo, como boliche, ginástica ou futebol? 

( ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade Considerando suas melhores condições de saúde 

atuais, você pode participar de jogos ou eventos competitivos de atletismo, 

organizados informal ou formalmente, sozinho ou em grupo, como boliche, ginástica 

ou futebol? 

( ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 
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( ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

( ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

( ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

( ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 

D) FATORES AMBIENTAIS 

 

e1101 medicamentos O(a) senhor(a) faz uso de algum medicamento? 

( ) Qualificador 0: nenhum medicamento; 

( ) Qualificador +1: 1 medicamento; 

( ) Qualificador +2: 2-3 medicamentos; 

( ) Qualificador +3: 4-5 medicamentos; 

( ) Qualificador +4: 6 ou + medicamentos; 

e1400 produtos e tecnologia gerais para atividades culturais, recreativas e 

esportivas O(a) senhor(a) faz uso de algum equipamento, produto ou tecnologia 

utilizados para a condução e aprimoramento das atividades culturais, recreativas e 

esportivas, como brinquedos, esquis, bolas de tênis e instrumentos musicais, não 

adaptados nem especialmente projetados? 

( ) Qualificador 0: nenhum produto; 

( ) Qualificador +1: 1 produto; 

( ) Qualificador +2: 2 produtos; 

( ) Qualificador +3: 3 produtos; 

( ) Qualificador +4: 4 ou + produtos; 

e5800 serviços de saúde O(a) senhor(a) tem acesso a serviços e programas de 

saúde? Considere clínicas, postos de saúde, hospitais, farmácias, atividades de 

saúde realizadas em praças e centros de convivência, etc... 

( ) Qualificador 0: nenhum acesso; 

( ) Qualificador +1: leve acesso; 

( ) Qualificador +2: acesso moderado; 

( ) Qualificador +3: acesso considerável; 

( ) Qualificador +4: total acesso; 

 

 


