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RESUMO 

Introdução: A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

apresenta-se como estratégia de classificação que pode ser útil para a identificação dos aspectos 

multidimensionais que se relacionam à saúde física do idoso. Devido à extensão da CIF, os 

Core Sets apresentam-se como estratégias que facilitam a sua aplicação. Foi proposto um Core 

Set da CIF para classificação da saúde física de idosos, porém é necessário conhecer a sua 

validade em relação a medidas reconhecidas para esta finalidade, bem como sua 

reprodutibilidade. Objetivo: Avaliar a validade convergente do core set para a saúde física de 

idosos em relação a medidas validadas para avaliação deste domínio, bem como a sua 

reprodutibilidade. Métodos: Trata-se de um estudo de validade, composto por uma população 

de idosos residentes na cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Foram incluídos 101 idosos 

acima de 60 anos, de ambos os sexos, sem alterações cognitivas. Foram avaliados: força de 

preensão palmar, desempenho físico na Short Physical Performance Battery (SPPB) e nível de 

atividade física pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão longa. 

Também foi aplicado o Core Set da CIF, o qual é composto por 30 categorias (14 de funções 

do corpo, 4 de estruturas do corpo, 9 de atividade e participação e 3 de fatores ambientais), a 

partir do qual foi calculado o índice de prejuízo em cada domínio. Para avaliar a 

reprodutibilidade foi utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) entre duas medidas 

realizadas em um intervalo de 5-8 dias. A associação entre os resultados do core set e os demais 

instrumentos de pesquisa foi avaliada por meio dos testes Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e pelo 

teste de correlação de Spearman. Em todas as etapas foram considerados alfa de 5% e IC de 

95%. Resultados: Observou-se que idosos com maior nível de atividade física no IPAQ 

apresentam menor índice de prejuízo no domínio funções do corpo (p=0,012) e nos constructos 

desempenho (p=0,002) e capacidade (p=0,005) do domínio atividade e participação. Para a 

SPPB, notou-se que melhores resultados são relacionados a menor índice de prejuízo nos 

domínios funções do corpo (p<0,001), estruturas do corpo (p=0,006), atividade e participação 

(p<0,001), e menor o uso de dispositivos de auxílio e medicamentos (p<0,001). Quanto maior 

a força de preensão palmar, menor o índice de prejuízo nos domínios funções do corpo 

(p=0,001), estruturas do corpo (p=0,004) e atividade e participação (p<0,001), e às categorias 

que tratam do uso de medicamentos (p=0,002) e de dispositivos de auxílio (p=0,004). A análise 

do CCI indicou boa reprodutibilidade para a maioria dos domínios avaliados, sendo o mínimo 

0.59 para a categoria acesso a serviços de saúde e o máximo 0.95 para a categoria uso de 

medicamentos. Conclusão: Os resultados obtidos demonstram que o core set é valido em 

relação às medidas de força de preensão manual, desempenho físico dos membros inferiores e 

nível de atividade física, e reprodutível, indicando que os dados obtidos através dessa 

ferramenta podem ser utilizados com confiança por clínicos e pesquisadores.  

 

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

Estudos de validação. Envelhecimento.   
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ABSTRACT 

Introduction: The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is 

presented as a classification strategy that may be useful for the identification of 

multidimensional aspects related to the physical health of the elderly. Due to the extension of 

the ICF, the Core Sets are presented as strategies that facilitate its application. A Core Set of 

the ICF was proposed to classify the physical health of the elderly, but it is necessary to know 

its validity in relation to measures recognized for this purpose, as well as its reproducibility. 

Objective: To evaluate the convergent validity of the core set for the physical health of the 

elderly in relation to validated measures for the evaluation of this domain, as well as its 

reproducibility. Methods: This is a validity study, composed of a population of elderly residents 

in the city of Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brazil. A total of 101 elderly individuals over 

60 years old, of both sexes, without cognitive alterations were included. We evaluated palmar 

grip strength, physical performance in the Short Physical Performance Battery (SPPB) and 

physical activity level by International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) long version. 

The Core Set of the ICF was also applied, which is composed of 30 categories (14 body 

functions, 4 body structures, 9 activity and participation, and 3 environmental factors), from 

which the each component. To evaluate the reproducibility, the Intraclass Correlation 

Coefficient (ICC) was used between two measurements performed in a range of 5-8 days. The 

association between the core set results and the other research instruments was evaluated using 

the Kruskal-Wallis, Mann-Whitney and Spearman correlation tests. In all the steps were 

considered 5% alpha and 95% CI. Results: It was observed that elderly individuals with higher 

levels of physical activity in IPAQ had lower impairment index in the components body 

functions (p = 0.012) and in the performance (p = 0.002) and capacity (p = 0.005) constructs of 

the component activity and participation. For SPPB, it was observed that better results are 

related to lower impairment index in the body functions (p <0.001), body structures (p = 0.006), 

activity and participation (p <0.001), and lower use of aid devices and medications (p <0.001). 

A higher palmar grip strength was related to a lower impairment index in the body functions (p 

= 0.001), body structures (p = 0.004) and activity and participation (p <0.001), and the 

categories that treated of medication use (p = 0.002) and of aid devices (p = 0.004). The ICC 

analysis indicated good reproducibility for most components evaluated, with a minimum of 

0.59 for the category of access to health services and a maximum of 0.95 for the category of 

medication use. Conclusion: The results show that the core set is valid in relation to the manual 

grip strength, lower limbs performance and physical activity level, and reproducible, indicating 

that the data obtained through this tool can be used with confidence by clinicians and 

researchers. 

 

Keywords: International Classification of Functioning, Disability and Health. Validation 

Studies. Aging.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Impacto do envelhecimento humano na saúde física do idoso 

O processo de envelhecimento humano está atrelado a alterações nas funções biológicas, 

psicológicas e sociais do indivíduo, sendo muitas vezes associado à finitude e prejuízo nas 

funções, sendo este fato relatado inclusive pelos próprios idosos(1).  

O envelhecimento caracteriza-se por ser um processo multifatorial, associado ao aumento 

da vulnerabilidade do organismo a fatores estressores, levando à sobrecarga dos mecanismos 

de controle e, consequentemente, à incapacidade funcional e ao aumento de condições 

crônicas(2).  

Dentre as alterações comuns ao processo de envelhecimento, destacam-se a atrofia 

muscular e a redução na ativação neuromuscular, ambas relacionadas à redução de força e 

potência observada em idosos(3). Quanto aos tendões e ligamentos, nota-se uma redução na 

densidade celular e diminuição dos seus componentes elásticos, levando a maior risco de lesão 

nessa população(3). Ocorre ainda redução da densidade mineral óssea, aumentando o risco de 

fraturas por fragilidade do osso(3). 

Observa-se ainda alterações em outros sistemas orgânicos, como o endócrino, que cursa 

com redução da secreção hormonal, principalmente os hormônios sexuais, de crescimento e 

adrenais, levando a prejuízo nos sistemas musculoesquelético e imunológico(4). Acrescenta-se 

a esse quadro as disfunções no sistema neural, onde nota-se um aumento gradual da 

neuroinflamação, mudanças no padrão de conectividade do cérebro e alterações no sistema 

fronto-estriatal, que causam redução da neuroplasticidade e das funções cerebrais, como a 

cognição, produzindo impactos negativos na qualidade de vida e função física dos idosos(5-8). 

Além disso, o indivíduo idoso tem maior risco de apresentar multimorbidade, que se refere 

a presença de duas ou mais doenças crônicas, levando a um maior risco de sofrer interação entre 

os próprios prejuízos causados por essas morbidades ou entre os medicamentos utilizados no 

seu tratamento(9). Este quadro gera um prejuízo à saúde ainda mais deletério do que seria 

observado caso não houvesse essa interação, o que aumenta os custos em saúde e piora a 

funcionalidade dos idosos afetados(10). 
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Tais alterações afetam, portanto, a saúde física da pessoa idosa, que pode ser definida como 

uma consequência da capacidade do organismo de gerar uma alostase, ou seja, alterações 

fisiológicas que levam a manutenção da homeostase orgânica frente a estímulos com potencial 

de dano ao organismo(11). Essa resposta protetora adequada estaria relacionada a uma boa 

saúde física(11).  

No idoso, a saúde física tem sido associada a medidas como a força muscular, desempenho 

físico e limitações funcionais, mas também tem sido considerada a importância de fatores 

contextuais relacionados(12-14). Tais medidas tendem a sofrer alterações com o processo de 

envelhecimento, sendo mais evidentes em situações em que há prejuízos na saúde física, como 

no caso do envelhecimento patológico(15, 16). 

As alterações da saúde física decorrentes do processo de envelhecimento aumentam, 

portanto, a vulnerabilidade do idoso, a qual pode ser entendida como a capacidade do organismo 

de sofrer uma perda ou prejuízo como resposta à um determinado estímulo potencialmente 

danoso, podendo este ser de caráter social, econômico, biológico ou outros(17). Assim, a 

avaliação da condição de saúde física da pessoa idosa pode ajudar a embasar estratégias de 

reabilitação e prevenção para a promoção de uma melhor condição de saúde.  

 

1.2 Avaliação da saúde física 

Considerando a importância da saúde física como preditora de desfechos adversos entre 

idosos, se faz necessário identificar instrumentos de avaliação adequados para essa população. 

Para avaliar os diversos componentes da saúde física de idosos são utilizados diversos testes e 

questionários, não existindo um instrumento único que avalie os múltiplos domínios 

relacionados a saúde física.  

De maneira geral, os componentes da saúde física podem ser avaliados por meio de 

medidas objetivas ou subjetivas. As medidas objetivas de avaliação, envolvem aquelas em que 

se analisa o desempenho na realização de atividades ou funções específicas, como avaliação da 

força muscular, da velocidade de caminhada ou do equilíbrio do idoso(18-20). Já as medidas 

subjetivas de avaliação da saúde física podem envolver medidas de autopercepção sobre a 
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capacidade de realização de atividades, da sua condição de saúde, ou do seu nível de 

atividade(21-23). 

Tanto medidas objetivas quanto subjetivas possuem vantagens e limitações, não havendo, 

portanto, uma clara definição sobre qual seria a melhor forma de avaliação do idoso. Enquanto 

as medidas objetivas são menos passíveis de vieses relacionados à percepção do avaliado, elas 

se limitam a avaliar atividades específicas em situações que não necessariamente espelham a 

vida diária, limitando o comportamento do avaliado e reduzindo a representatividade do 

instrumento de avaliação(24).  

Já as medidas subjetivas, embora possam ser sub- ou superestimadas de acordo com a 

percepção e cooperação do avaliado e ofereçam pouca informação acerca das condições de 

execução da atividade avaliada, fornecem informações importantes a respeito da condição de 

saúde no contexto das suas atividades cotidianas, respeitando a subjetividade do indivíduo na 

realização das tarefas, além de serem métodos mais baratos de avaliação(24). 

Tanto as medidas objetivas quanto subjetivas de avaliação da saúde física têm sido 

associadas a resultados adversos em saúde em populações idosas em todo o mundo, e são 

consideradas como medidas válidas para identificação de idosos em situação de maior 

vulnerabilidade. Por exemplo, a força muscular reduzida tem sido associada à mortalidade, 

ocorrência de fraturas, maior utilização e custos com serviços de saúde, e episódios de queda 

em idosos(25-29). Já o prejuízo do desempenho físico, avaliado por testes de equilíbrio, 

velocidade de marcha e capacidade de sentar e levantar de uma cadeira, aparece relacionado à 

maior número de quedas, mortalidade, hospitalização e depressão nessa população(27, 30-32).  

Por sua vez, medidas subjetivas, como o nível de atividade física autorrelatado, tem sido 

associadas a desfechos como incapacidade, presença de doenças crônicas não transmissíveis, 

saúde autopercebida e mortalidade nessa população(33-35). 

Embora estes instrumentos possam ser usados para avaliação de itens relacionados à saúde 

física de idosos, eles consideram apenas quesitos específicos da função física, não levando em 

conta como as diferentes dimensões que envolvem a funcionalidade humana se relacionam. 

Nessa perspectiva, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF) aparece como uma ferramenta que descreve a situação de saúde das pessoas de forma 
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multidimensional, englobando diferentes aspectos e componentes relacionados à saúde, sendo 

baseada no modelo biopsicossocial(36). 

 

1.3 Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

A CIF foi desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de 

fornecer uma estrutura padronizada para a descrição de condições de saúde e estados 

relacionados à saúde da população, fornecendo um sistema de codificação universal e 

complementar à Classificação Internacional de Doenças (CID)(36).  

Inicialmente, a OMS desenvolveu a Classificação Internacional das Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID), com o objetivo de oferecer informações mais 

completas sobre os estados de saúde das populações, incluindo a descrição da incapacidade e 

deficiência(37). Essa classificação apresentava um modelo linear, que partia da doença, 

seguindo posteriormente para deficiência, incapacidade e desvantagem respectivamente(38).  

Entretanto, o modelo linear da CIDID impedia a interação entre os seus componentes, e 

essa classificação não incluía fatores sociais, ambientais e pessoais que poderiam interferir no 

modelo(38). Essas deficiências da CIDID levaram a sua revisão e a posterior criação da CIF. 

Além do sistema de codificação, a CIF acrescenta um novo modelo sobre funcionalidade 

e incapacidade, o qual entende que estes estão relacionados à interação entre as condições de 

saúde e os fatores contextuais do indivíduo(39, 40). Nesse âmbito, alterações relativas a funções 

ou estruturas corporais enquadram-se no conceito de deficiência, enquanto alterações 

relacionadas à realização de atividades são definidas como limitação das atividades e os 

problemas na execução de tarefas diárias estariam no conceito de restrição de participação(36).  

A CIF baseia-se no modelo biopsicossocial, sendo composta por domínios específicos, 

sendo eles: funções e estruturas do corpo, que se relacionam às funções fisiológicas e 

psicológicas do organismo, e às partes do corpo; atividade e participação, que versa sobre a 

execução de tarefas específicas e atividades sociais, contextualizadas, sendo divido em 

capacidade e desempenho; e fatores ambientais, que se relaciona à situação de vida do 

indivíduo, e podem representar barreiras (fatores que dificultam ou causam prejuízo ao 
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indivíduo) ou facilitadores,  (fatores que auxiliam ou beneficiam o indivíduo) (41). Cada 

domínio possui categorias e subcategorias, que podem chegar a 4 níveis de hierarquia, 

possuindo mais de 1400 categorias ao todo(36). Essas podem ser quantificadas através de 

qualificadores globais, que possuem 7 codificações e podem quantificar uma deficiência, 

limitação, restrição, facilitador ou barreira(36). No entanto, essa extensa composição da CIF 

levou a dificuldades em sua aplicação. No intuito de minimizar essa dificuldade, surgiram os 

Core Sets baseados na CIF, que buscam adaptar a classificação às necessidades individuais dos 

avaliados(42).  

Os Core Sets da CIF buscam sintetizar as categorias necessárias durante a classificação 

para descrever adequadamente uma determinada condição de saúde, levando em consideração 

os aspectos biopsicossociais da CIF e a multidimensionalidade do cuidado(41). Além de 

oferecer uma lista de itens a serem avaliados, os Core Sets incentivam os membros da equipe 

multiprofissional a assumirem responsabilidades e objetivos dentro do plano de cuidados(41). 

Os Core Sets podem ser utilizados em condições crônicas de saúde, como é o caso dos 

Core Sets para dor lombar e osteoartrite; eventos agudos, como os Core Sets para condições 

agudas cardiopulmonar e musculoesquelético; ou condições subagudas, como os Core Sets para 

eventos subagudos cardiopulmonar e musculoesquelético(43-48). Além disso, estes podem 

ainda ser específicos para faixas etárias determinadas, como os Core Sets breves para crianças 

portadoras de autismo e adultos portadores de autismo(49). 

Existem ainda Core Sets que direcionados à mesma condição, mas que possuem 

quantidades diferentes de categorias avaliadas, aqueles que apresentam mais categorias são 

conhecidos como Core Sets abrangentes, já os que são mais resumidos são chamados de Core 

Sets breves(41). Como exemplo, pode-se citar o Core Set para osteoartrite abrangente e o breve: 

o primeiro é composto por 55 categorias, das quais 13 são do domínio funções do corpo, 6 sobre 

estruturas do corpo, 19 do componente atividade e participação e 17 sobre fatores 

ambientais(45). O Core Set breve apresenta apenas 23% das categorias presentes no abrangente, 

um total de 13 categorias, onde os domínios funções do corpo, estruturas do corpo e atividade 

e participação possuem 3 categorias cada, e o domínio fatores ambientais possui 4 

categorias(45). 
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Em relação a saúde física do idoso, considerando que não existe um instrumento único e 

padronizado para essa avaliação, e a abordagem integral da CIF, Ruaro (2014) elaborou um 

Core Set direcionado para a saúde física de idosos da comunidade. Este possui uma alta 

consistência interna, com valores de α de Cronbach de 0.96(50).  

O referido instrumento busca classificar a saúde física do idoso com uma abordagem 

global, que inclui fatores biológicos, físicos, sociais e comportamentais, tornando-a mais 

completa e ao mesmo tempo concisa, por abranger todos os aspectos em um instrumento único. 

Entretanto, embora o Core Set tenha sido construído com o intuito de oferecer uma ferramenta 

útil para classificação da saúde física de idosos, ainda não existe avaliação das propriedades 

psicométricas do mesmo.  

 

1.4 Propriedades psicométricas 

As propriedades psicométricas de um instrumento podem ser entendidas como os seus 

parâmetros de julgamento, que indicam, sob circunstâncias determinadas, o quanto as medidas 

obtidas podem ser utilizadas com confiança pelo pesquisador ou clínico(51, 52).  

Dentre as propriedades psicométricas, as mais comumente avaliadas são a validade e a 

reprodutibilidade. A validade de um instrumento de medida está relacionada à sua precisão, isto 

é, se o mesmo possui capacidade de medir aquilo que se propõe(53). Já a reprodutibilidade 

refere-se à habilidade de observações independentes, feitas por um mesmo instrumento, 

apresentarem consistência entre si, estando relacionada ao conceito de replicabilidade(53, 54). 

A validade pode ser classificada em diferentes tipos, dentre eles: a validade de conteúdo, 

que analisa se o instrumento aborda todos os fatores considerados necessários para representar 

aquilo que se propõe; a validade concorrente, que compara os resultados obtidos no instrumento 

avaliado com outro que avalie o mesmo desfecho e seja considerado o “padrão-ouro” para 

aquele desfecho; e a validade convergente, que analisa a precisão de uma medição em relação 

à medida de outros instrumentos que avaliam desfechos similares ao instrumento avaliado, 

analisando a consistência dos resultados encontrados entre os mesmos(55). 

A reprodutibilidade de um instrumento é importante de ser avaliada por identificar o quanto 
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um resultado varia entre avaliações distintas, indicando o quão confiável são os resultados 

obtidos na avaliação. Essa pode ser classificada como: teste-reteste, quando o instrumento de 

medida é reaplicado após um tempo pré-determinado pelo mesmo observador ou por 

observadores diferentes; interobservador, quando a aplicação é feita por diferentes avaliadores, 

independentes entre si, em um mesmo período de tempo; e intraobservador, quando o mesmo 

avaliador aplica o instrumento em dois momentos distintos(51).  

Ressalta-se que as propriedades psicométricas não são medidas fixas, uma vez que variam 

de acordo com a população estudada e a metodologia de aplicação do instrumento avaliado(52). 

Devido à importância em entender se o resultado de uma classificação da condição de saúde é 

acurada de acordo com uma determinada ferramenta, é importante saber se esta é válida e 

reprodutível para indicar o seu uso na clínica e pesquisa. Desta maneira, nota-se a necessidade 

de avaliar-se as propriedades psicométricas do Core Set para avaliação da saúde física de 

idosos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

• Avaliar a validade convergente do Core Set para saúde física de idosos em relação 

a medidas usualmente utilizadas para esta finalidade em idosos. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar a amostra em relação às variáveis socioeconômicas, antropométricas e 

de saúde; 

• Relacionar os resultados do Core Set com medidas tipicamente associadas à saúde 

física em idosos, como a força de preensão manual, o desempenho na Short 

Physical Performance Battery e o nível de atividade física avaliado pelo 

Questionário Internacional de Atividade Física. 

• Avaliar a reprodutibilidade teste-reteste do Core Set. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Delineamento e local do estudo 

O presente estudo caracteriza-se por ser do tipo metodológico. O estudo foi realizado 

no município de Santa Cruz, localizado na região do Trairi do estado do Rio Grande do Norte. 

Santa Cruz tem em torno de 39.355 habitantes, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2018, distribuídos em uma área de 624,356 Km², 

e localiza-se a 111Km da capital do estado, Natal(56). A coleta de dados ocorreu no período de 

março a agosto de 2018. 

3.2 População e amostra  

A população do estudo foi composta por idosos residentes na comunidade da cidade de 

Santa Cruz com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  A amostra do estudo foi 

estratificada por bairros, com o objetivo de englobar idosos de diferentes condições 

socioeconômicas na amostra. Objetivou-se o tamanho amostral de 100 idosos, uma vez que este 

é considerado número suficiente para avaliar as propriedades psicométricas de instrumentos de 

medida(57, 58). Ao final do processo de recrutamento, 108 idosos foram convidados a 

participar e, após aplicação dos critérios de elegibilidade descritos a seguir, 101 idosos 

compuseram a amostra final do estudo.           

3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos idosos acima de 60 anos, do sexo masculino ou feminino, que 

residissem na comunidade na cidade de Santa Cruz. Foram excluídos 6 participantes por 

apresentarem alterações cognitivas na Prova Cognitiva de Leganés (PCL), conforme detalhado 

a seguir, e 1 por não completar todos os procedimentos da avaliação. 

A PCL é um instrumento para rastreio de demência, desenvolvido para idosos da 

comunidade com baixo nível de escolaridade, composto por escalas de orientação e memória 

(Anexo 1) (59). A pontuação varia de 0 a 32 pontos, com maiores valores indicando melhor 

função cognitiva(60). Neste estudo utilizou-se resultados iguais ou superiores a 22 pontos como 

boa função cognitiva(60, 61).  
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3.4 Logística e coleta de dados  

Inicialmente, realizou-se um treinamento com os fisioterapeutas e estudantes de 

fisioterapia, avaliadores da pesquisa, para padronização da avaliação.  

Os idosos que compuseram a amostra foram identificados através de busca ativa nas 

residências. Após a identificação de um potencial participante, estes eram informados sobre a 

pesquisa e convidados a participar.  Aqueles que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). As avaliações foram então realizadas 

nos domicílios dos idosos. 

• Dados socioeconômicos e medidas antropométricas 

Foi elaborada uma ficha de avaliação (Apêndice 2) pelos pesquisadores, contendo 

questões sobre a condição socioeconômica e as variáveis antropométricas dos participantes da 

pesquisa. Nessa constavam os itens: idade, avaliada através de documento de identificação e 

registrada em anos completos; escolaridade, avaliada através de autorrelato do participante, 

registrada em anos completos de estudo e classificada em “até 4 anos” ou “mais de 4 anos”; e 

renda mensal familiar, avaliada através de autorrelato do idoso, registrada em “salários-

mínimos”, considerando o valor do salário-mínimo vigente no ano do estudo, que foi de 

R$954,00, e categorizada em “menos de 3 salários-mínimos” ou “3 ou mais salários-

mínimos(62-64). 

O peso foi avaliado por meio de balança digital e registrado em quilogramas; a altura 

foi avaliada por estadiômetro e registrada em metros(65). Posteriormente, foi realizado o 

cálculo do índice de massa corporal (IMC) com a fórmula: peso em quilogramas dividido pela 

altura em metros elevada ao quadrado(66). O IMC foi categorizado em: IMC<23Kg/m2 = baixo 

peso; 23 Kg/m2≤IMC<28 Kg/m2 = normal; 28 Kg/m2≤IMC <30 Kg/m2= sobrepeso; IMC≥30 

Kg/m2= obesidade(66). 

• Saúde Física 

Para a saúde física dos participantes foi aplicado o Core Set da CIF elaborado por Ruaro e 

colaboradores (2014) (Anexo 2)(50). Este possui 30 categorias, englobando os domínios da CIF 

de estruturas e funções do corpo, atividade e participação e fatores ambientais(67). As 
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categorias dividem-se em 14 relacionadas a funções do corpo, 4 relativas a estrutura do corpo, 

9 sobre atividade e participação e 3 relacionadas a fatores ambientais(50). As categorias são 

apresentadas a seguir: 

No domínio funções do corpo as categorias são: 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(50).  

Para estruturas do corpo tem-se: s4100 - coração; s7700 - ossos; s7701 - articulações; s7702 

- músculos(50).  

As categorias do domínio atividades e participação são: 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(50).  

Para fatores ambientais são as categorias: e1101 - medicamentos; e1400 - produtos e 

tecnologia gerais para atividades culturais, recreativas e esportivas; e5800 - serviços de 

saúde(50). 

Essas categorias são avaliadas, cada uma, com qualificadores que pontuam de 0 (melhor 

qualificador) a 4 (pior qualificador). A maioria dos itens são avaliados por meio de auto relato 

da função e percepção do idoso, no entanto, alguns itens apresentam mensuração objetiva, que 

estão descritos a seguir. 

Para a categoria b260 (função proprioceptiva), foram realizados 4 testes, sendo eles: 

Índex-index; índex-nariz; fechar os olhos e dizer como está a posição do joelho (flexionado ou 

estendido); e fechar os olhos e dizer como está a posição do cotovelo (flexionado ou estendido). 

Para as categorias b420 (pressão arterial), b4100 (frequência cardíaca) e b4400 (frequência 

respiratória) foi utilizada a mensuração direta através de esfigmomanômetro, para a pressão 

arterial, e verificação manual para as frequências cardíaca e respiratória. 
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A resposta de cada categoria foi representada em qualificadores, dos quais: O 

qualificador 0 representa nenhum prejuízo (0 a 4% de comprometimento); o qualificador 1, um 

prejuízo leve (5-24% de comprometimento); o qualificador 2, um prejuízo moderado (25-49% 

de comprometimento); qualificador 3, um prejuízo grave (50-95% de comprometimento); e o 

qualificador 4, um prejuízo completo (96-100% de comprometimento)(67). 

Para a categoria b260 (função proprioceptiva) o qualificador 0 representou realizar 

adequadamente todos os 4 testes; qualificador 1: realizou 3 testes; qualificador 2: conseguiu 

fazer 2 testes; qualificador 3: realizou 1 teste; e qualificador 4: não conseguiu fazer nenhum dos 

testes solicitados. Para as categorias b420, b4100 e b4400 considerou-se qualificador 0 os 

resultados com alteração de até 4% em relação aos parâmetros de normalidade; o qualificador 

1 aqueles que apresentaram alteração entre 5% e 24%; o qualificador 2 aqueles com alteração 

entre 25% e 49%; o qualificador 3 com alterações entre 50% e 95%; e o qualificador 4, com 

alterações entre 96% e 100% dos parâmetros de normalidade. 

Para a pressão arterial, o valor normativo considerado foi pressão sistólica igual ou 

inferior a 120mmHg e pressão diastólica igual ou inferior a 80mmHg(68). Para a frequência 

respiratória considerou-se adequado valores entre 12 e 20 incursões respiratórias por 

minuto(69). Para a frequência cardíaca, o valor normativo utilizado foi 60 a 100 batimentos por 

minuto(69). 

Após a categorização, realizou-se o cálculo de um índice para cada domínio, com o 

objetivo de sumarizar os dados e facilitar a análise estatística. O índice foi calculado 

individualmente, considerando o somatório dos qualificadores de todas as categorias do 

domínio, dividido pela pontuação máxima do mesmo domínio (valor obtido caso todas as 

categorias do domínio tivessem recebido pontuação máxima)(70). O resultado dessa divisão foi 

multiplicado por 100 e escrito, então, sob a forma de porcentagem, onde 0% representa nenhum 

comprometimento do domínio e 100% representa comprometimento completo do mesmo(70). 

Ressalta-se que para fatores ambientais esse índice não pode ser calculado, pois as categorias 

podem ser enquadradas como barreiras ou facilitadores a depender do contexto. Assim, os 

dados foram analisados utilizando o valor do qualificador atribuído para cada participante nas 

categorias desse domínio. 

• Nível de atividade física 
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Utilizou-se o Questionário Internacional de Atividade Física - IPAQ, versão longa 

(Anexo 3). Ele avalia a quantidade de atividade física realizada no trabalho, como meio de 

transporte, em casa, como exercício e lazer, além de calcular o tempo gasto sentado em uma 

semana habitual(22). Para as atividades realizadas no trabalho, em casa e como exercício e 

lazer, foi avaliado o tempo gasto para a realização de tarefas de intensidade vigorosa e moderada 

e o tempo de caminhada(22). Para a atividade realizada como meio de transporte, avaliou-se o 

tempo utilizado para caminhar, andar de bicicleta e veículo automotor(22). Para cada atividade 

questionou-se a frequência semanal e o tempo de duração da mesma, considerando uma semana 

habitual(22). 

O gasto energético final é calculado através da multiplicação entre frequência, duração 

e gasto energético, baseado na taxa metabólica de repouso (MET), para cada atividade 

realizada, sendo considerada de 3,3 METs para caminhada, 4 METs para atividades moderadas, 

6 METs para andar de bicicleta e 8 METs para atividades vigorosas(71).  

O escore final é classificado como: baixo, moderado ou alto nível de atividade 

física(71). É considerado alto nível de atividade física, quando apresenta atividade de 

intensidade vigorosa durante pelo menos 3 dias, atingindo um mínimo de atividade física total 

de 1500 MET-minutos/semana, ou quando possui 7 ou mais dias de qualquer combinação de 

atividades de caminhada, intensidade moderada ou intensidade vigorosa que atinjam um 

mínimo de 3000 MET-minutos/semana(71).  

Indivíduos com moderado nível de atividade física possuem 3 ou mais dias de atividade 

de intensidade vigorosa de pelo menos 20 minutos por dia, ou 5 ou mais dias de atividade de 

intensidade moderada e/ou caminhada de pelo menos 30 minutos por dia, ou 5 ou mais dias de 

qualquer combinação de atividades de caminhada, intensidade moderada ou intensidade 

vigorosa, atingindo um mínimo de atividade física total de 600 MET-minutos/semana(71). Os 

indivíduos que não se enquadram nas categorias anteriores são classificados como baixo nível 

de atividade física(71). 

• Desempenho físico 

Foi utilizada a Short Physical Performance Battery (SPPB) para avaliar o desempenho 

físico dos voluntários (Anexo 4). O instrumento é composto por três testes, que avaliam o 
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equilíbrio estático em três situações diferentes (pés unidos, semi-tandem e tandem), a 

velocidade de marcha habitual (onde é cronometrado o tempo para percorrer uma distância de 

3 metros) e a força muscular de membros inferiores (avalia-se o tempo gasto para levantar-se e 

sentar-se da cadeira cinco vezes consecutivas, na velocidade mais rápida possível e sem o 

auxílio das mãos)(20, 31). 

Para o teste de equilíbrio, as posições deveriam ser mantidas por pelo menos 10 

segundos, para as posições com os pés unidos e semi-tandem, aqueles que mantinham a posição 

por pelo menos 10 segundos pontuaram 1 ponto para cada posição, menos que 10 segundos não 

pontuavam(20). Para a posição tandem, 10 segundos ou mais equivalem a 2 pontos, entre 3 e 

9,99 segundos obteve-se 1 ponto, menor que 3 segundos não pontuou(20).  

Para a avaliação da velocidade de marcha, o avaliado foi solicitado a realizar duas 

caminhadas com distância de 3 metros cada e um intervalo de descanso entre elas(20). A 

pontuação considerou apenas o teste executado em menor tempo, sendo classificado 

considerando 1 ponto para tempo maior que 6,52 segundos; 2 pontos para tempo entre 4,66 e 

6,52 segundos; 3 pontos para tempo entre 3,62 e 4,65 segundos; e 4 pontos para tempo inferior 

a 3,62 segundos(20). 

Para o teste de sentar e levantar cronometrou-se o tempo gasto para realizar 5 repetições 

do referido movimento(20). O tempo gasto foi categorizado como 1 ponto para mais de 16,69 

segundos; 2 pontos para tempo entre 13,70 e 16,69 segundos; 3 pontos para execução entre 

11,20 e 13,69 segundos; e 4 pontos para tempo inferior a 11,20 segundos(20).  

O escore final é obtido a partir da soma do escore individual dos 3 testes, variando entre 

0 (dependente) e 12 (bom desempenho)(20). Utilizou-se o ponto de corte 8, sendo resultados 

iguais ou superiores a 8 classificados como bom desempenho físico(72). 

• Força muscular 

Para a força de preensão manual foi utilizado o dinamômetro hidráulico manual da 

marca Saehan® modelo SH5001, sendo solicitado ao voluntário que realizasse o máximo de 

força para apertar o aparelho com seu membro dominante, durante 5 segundos(73). Foram 

realizadas 3 mensurações com intervalo de descanso de 1 minuto entre elas(19). Durante a 

realização do teste, o voluntário permaneceu sentado, com os pés apoiados no solo, ombro 
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aduzido e em rotação neutra, cotovelo a 90º de flexão, antebraço e punho em posição neutra(19). 

Para homens, utilizou-se a alça móvel do dinamômetro na posição III e para mulheres na 

posição II(19). O resultado de cada medida foi registrado em Kgf. Para a análise considerou-se 

a média das 3 mensurações(19). 

• Reprodutibilidade 

Para avaliar a reprodutibilidade, o Core Set foi reaplicado a todos os participantes após 

5-8 dias, pelo mesmo avaliador da primeira aplicação. Esse intervalo foi estabelecido com o 

objetivo de minimizar a probabilidade de mudanças relevantes na condição clínica do 

voluntário, e considerando que, devido ao número de questões que contêm o Core Set, não é 

provável que após este período os mesmos ainda tenham memorizadas as respostas dadas na 

primeira avaliação(74). 

3.5 Aspectos éticos 

 

Essa pesquisa obedeceu às normas éticas exigidas pela Resolução nº 466/2012 

(Conselho Nacional de Saúde) e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Ciências da Saúde (FACISA/UFRN), com parecer de número 2.569.124.  

Foram dadas todas as informações sobre a pesquisa e seu objetivo, assim como os 

possíveis riscos, benefícios e direitos dos participantes. Foi solicitado, aos idosos que aceitaram 

participar, que assinassem o TCLE. Todos os dados obtidos foram tratados de maneira sigilosa 

e utilizados apenas para fins de pesquisa. 

3.6 Análise de dados  

Os dados foram analisados por meio do Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 20.0. Inicialmente foi feita a análise de normalidade dos dados por meio do teste 

Komogorov-Smirnov, o qual indicou uma distribuição não normal das variáveis quantitativas. 

Seguiu-se com a descrição da amostra por meio de medidas de tendência central e dispersão 

para as variáveis quantitativas, e frequências absolutas e relativas para as variáveis categóricas. 

A associação entre a saúde física avaliada pelo Core Set e pelos demais instrumentos de 

pesquisa foi avaliada por meio dos testes Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e pelo teste de 
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correlação de Spearman. A reprodutibilidade foi avaliada por meio do Coeficiente de 

Correlação Intraclasse (CCI), sendo interpretado considerando: < 0.69, baixa reprodutibilidade; 

0.7–0.79, moderada reprodutibilidade; 0.8–0.89, boa reprodutibilidade; e 0.9–1.0, excelente 

reprodutibilidade(75). Em todas as etapas foram considerados alfa de 5% e IC de 95% para 

significância estatística. 
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4 RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra do estudo. Essa foi composta na 

maioria por mulheres, com mediana de 72 anos, e por idosos que possuíam, em sua maioria, até 

4 anos de estudo e renda de menos de 3 salários mínimos. A maior parte dos avaliados possuía 

sobrepeso ou obesidade, no entanto, foram classificados com alto nível de atividade física, com 

uma mediana semanal de 3.240 METs-min, possuíam desempenho físico satisfatório na 

avaliação da SPPB e força de preensão mediana de 18,66 Kgf.  

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

Variáveis Mediana (Quartis 25-75) / N (%) 

Idade (anos) 72 (68 – 79) 

Sexo Feminino 74 (73,30%) 

Escolaridade  

Até 4 anos de estudo 62 (61,40%) 

Mais de 4 anos de estudo 39 (38,60%) 

Renda  

Menos de 3 salários-mínimos 90 (89,10%) 

3 ou mais salários-mínimos 11 (10,90%) 

Classificação segundo IMC (Kg/m²)  

Baixo peso 15 (14,90%) 

Normal 33 (32,70%) 

Sobrepeso 18 (17,80%) 

Obesidade 35 (34,70%) 

Nível de atividade física  

Baixo 28 (27,70%) 

Moderado 22 (21,80%) 

Alto 51 (50,50%) 

Gasto energético semanal (METs-min) 3240 (426 – 9450) 

Desempenho na SPPB 9 (6 – 10) 

< 8 pontos 40 (39,60%) 

≥ 8 pontos 61 (60,40%) 
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Força de preensão manual (Kgf) 18,66 (15,16 – 23,50) 

IMC: Índice de massa corporal; Kg/m²: Quilograma por metro quadrado; MET: Metabolic Equivalent of Task; 

Kgf: Quilograma-força; SPPB: Short Physical Performance Battery. 

 

Na tabela 2 observa-se que houve relação entre o nível de atividade física e os domínios 

funções do corpo e atividade e participação, nos dois constructos, indicando que quanto maior 

o nível de atividade física, menor o índice de prejuízo/problema nesses domínios do Core Set. 

No entanto, essa diferença só foi observada entre os níveis alto e baixo de atividade física.  

Nota-se, ainda, que melhores resultados na SPPB se relacionam a menores índices de 

prejuízo/problema na CIF nos domínios funções do corpo, estrutura do corpo e atividade e 

participação, nos dois constructos. O bom desempenho na SPPB também esteve associado a 

menor uso de medicamentos e de dispositivos de auxílio.  
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Tabela 2. Relação entre os índices de prejuízo/problema nos domínios do Core Set da CIF para saúde física de idosos e o nível de atividade 

física e o desempenho na SPPB (N=101). 

 Domínios da CIF 

 
Funções do 

corpo 

Estruturas do 

corpo 

Atividade e 

participação – 

Desempenho 

Atividade e 

participação – 

Capacidade 

e1101 – Uso de 

medicamentos 

e1400 – Uso de 

dispositivos de 

auxílio 

e5800 – Acesso 

a serviços de 

saúde 

Nível de 

atividade física 
       

Baixo 
25,00 

(14,28 – 33,92) 

12,50 

(0 – 25,00) 

19,44 

(15,27 – 26,38) 

6,94 

(1,38 – 19,44) 

2 

(1 – 3) 

0 

(0 – 1) 

4 

(2 – 4) 

Moderado 
22,32 

(14,28 – 30,35) 

12,50 

(0 – 25,00) 

13,88 

(11,11 – 27,77) 

2,77 

(0 – 16,66) 

2 

(1 – 3) 

0 

(0 – 0) 

4 

(4 – 4) 

Alto 
16,07 

(10,71 – 23,21) 

12,50 

(0 – 18,75) 

11,11 

(6,94 – 18,05) 

0 

(0 – 5,55) 

2 

(1 – 3) 

0 

(0 – 0) 

4 

(2 – 4) 

p valor 0,012* 0,716 0,002* 0,005* 0,644 0,055 0,156 

Escore total 

SPPB 
       

< 8 
25,00 

(16,96 -37,50) 

12,50 

(3,12 -25,00) 

22,22 

(16,66 – 33,33) 

11,11 

(2,77 – 22,22) 

3 

(2 – 3) 

0 

(0 – 1) 

4 

(2 – 4) 

≥ 8 
16,07 

(10,71 -23,21) 

6,25 

(0 – 12,50) 

11,11 

(8,33 – 16,66) 

0 

(0 – 5,55) 

1 

(0 – 2) 

0 

(0 – 0) 

4 

(4 – 4) 

p valor <0,001 0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,060 

*Diferença observada entre baixo nível de atividade física e alto nível de atividade física. 

SPPB: Short Physical Performance Battery; CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

Nota: Para os components da CIF, maiores valores indicam maior impairment index. 
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Observa-se, na tabela 3, que a força de preensão manual esteve relacionada aos domínios 

funções do corpo, estruturas do corpo e atividade e participação, nos dois constructos, e às 

categorias que tratam do uso de medicamentos e de dispositivos de auxílio. Todas as relações 

observadas foram inversamente proporcionais, indicando que, uma maior força de preensão 

estaria relacionada a menores índices de prejuízo/problema nos domínios e menor utilização de 

medicamentos e dispositivos de auxílio. 

Tabela 3. Correlação entre os índices de prejuízo/problema nos domínios do Core Set da 

CIF para saúde física de idosos e a força de preensão manual (N=101). 

Componentes da CIF 
Força de Preensão Manual 

ρ p valor 

Função do corpo -0,316 0,001 

Estrutura do corpo -0,286 0,004 

Atividade e participação – Desempenho -0,512 <0,001 

Atividade e participação – Capacidade -0,357 <0,001 

e1101 – Uso de medicamentos -0,301 0,002 

e1400 – Uso de dispositivos de auxílio -0,283 0,004 

e5800 – Acesso a serviços de saúde 0,049 0,624 

CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

Nota: Para os componentes da CIF, maiores valores indicam maior índice de prejuízo. 

 

 

A análise do CCI, apresentada na tabela 4, indicou boa reprodutibilidade para os 

domínios função, capacidade e desempenho, e para a categoria relacionada ao uso de 

dispositivos de auxílio do Core Set. Para a categoria de uso de medicamentos a 

reprodutibilidade foi considerada excelente. O domínio estrutura do corpo apresentou 

reprodutibilidade moderada, com grande intervalo de confiança. Ao analisar cada uma das 

categorias que compõem este domínio, observou-se resultado bom para a categoria s7700 – 

Ossos (CCI: 0.89; IC: 0.84-0.93) e resultados moderados para as categorias s4100 – Coração 

(CCI: 0.69; IC: 0.55-0.79), s7701 – Articulações (CCI: 0.76; IC: 0.65-0.84) e s7702 – Músculos 

(CCI: 0.66; IC: 0.51-0.77) (dados não apresentados em tabela). A categoria relacionada ao 

acesso à serviços de saúde obteve baixa reprodutibilidade.  
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Tabela 4. Reprodutibilidade do Core Set da CIF para saúde física de idosos (N=101). 

Componentes da CIF CCI IC 95% p valor 

Função do corpo 0.86 0.80-0.91 < 0.01 

Estrutura do corpo 0.70 0.40-0.83 < 0.01 

Atividade e participação – 

Desempenho 
0.85 0.78-0.90 < 0.01 

Atividade e participação – 

Capacidade 
0.89 0.84-0.93 < 0.01 

e1101 – Uso de medicamentos 0.95 0.92-0.96 < 0.01 

e1400 – Uso de dispositivos de 

auxílio 
0.87 0.81-0.91 < 0.01 

e5800 – Acesso a serviços de 

saúde 
0.59 0.39-0.72 < 0.01 

CCI: Coeficiente de correlação intraclasse;  

CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde;  

IC: Intervalo de confiança. 
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5 DISCUSSÃO 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a validade convergente e reprodutibilidade 

do Core Set da CIF para classificação da saúde física de idosos comunitários. Os resultados 

obtidos demonstram que o Core Set se associou a medidas usuais de avaliação da saúde física 

em idosos, como a força de preensão manual, o desempenho físico dos membros inferiores e 

nível de atividade física, o que confirma a sua validade convergente. Observou-se, também, que 

o Core Set se mostrou reprodutível na análise do teste-reteste, com a maioria dos domínios 

apresentando boa reprodutibilidade. Assim, os resultados indicam que o Core Set pode ser 

usado como ferramenta para classificação da saúde física de idosos. 

Embora não haja estudos anteriores que tenham avaliado a relação entre medidas usuais 

de saúde física com um core set direcionado para a população idosa, alguns pesquisadores se 

propuseram a analisar com quais componentes da CIF algumas medidas se referiam(76). Eckert 

e Lange (2015), ao compararem o conteúdo de questionários de avaliação do nível de atividade 

física em idosos com os componentes da CIF, concluíram que a maioria deles, incluindo o 

IPAQ, estariam relacionados ao domínio atividade e participação, particularmente às categorias 

atividades ocupacionais (d850), atividades domésticas (d640 e d650), atividades de transporte 

(d470 e d450) e atividades de lazer (d920)(76). No presente estudo, o nível de atividade física, 

avaliado por meio do IPAQ, apresentou-se estatisticamente associado não apenas ao domínio 

atividade e participação, mas também ao domínio funções do corpo. Isso reforça que os 

diferentes domínios da CIF estão relacionados entre si e devem ser considerados em conjunto, 

tendo em vista que a realização de atividades avaliadas pelo IPAQ tanto pode contribuir para a 

integridade das funções do corpo como a capacidade em realizar tais atividades pode ser 

dependente da integridade destas funções.  

Ressalta-se, porém, uma característica peculiar da amostra do presente estudo quanto 

aos resultados do IPAQ. Embora a amostra seja composta por idosos, a maioria apresentou alto 

nível de atividade física e as associações entre o nível de atividade física e demais domínios da 

CIF podem ser diferentes ao se considerarem outras populações, como aquelas compostas de 

idosos menos ativos, ou outras medidas de avaliação do nível de atividade física.  Especula-se 

que o alto nível de atividade física encontrado na presente pesquisa esteja associado às 

características da cidade e da população. A amostra em estudo apresenta, em geral, baixa 
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escolaridade e reside em uma cidade de pequeno porte, de forma que a realização de atividades 

domésticas e o uso da caminhada como meio de transporte, avaliados pelo IPAQ, tornam-se 

mais comuns.  

Resultados similares foram reportados por Cifuentes e Silva (2013), ao avaliarem o nível 

de atividade física de idosos com baixa escolaridade residentes em uma cidade de pequeno 

porte, características semelhantes ao contexto do presente estudo(77). Os autores observaram 

que 73% deles classificavam-se como ativos ou muito ativos, indo ao encontro dos achados 

aqui apresentados(77). Nessa perspectiva, Costa e Neri (2011), observaram que, ao classificar 

idosos quanto ao nível de atividade física, 83% eram considerados ativos quando contabilizava-

se o gasto energético com exercícios físicos e atividades domésticas, no entanto, se apenas o 

tempo gasto com exercícios físicos fosse considerado, o percentual de idosos ativos caía para 

45%(78).  

Acrescenta-se ainda a possibilidade de o IPAQ ter apresentado baixa acurácia neste 

estudo, visto que outros autores já relataram limitações no uso de instrumentos auto relatados 

para a avaliação do nível de atividade física(79). Prince e colaboradores (2008) reforçam que 

os instrumentos auto relatados apresentam problemas ao tentar mensurar altos níveis de 

atividade física e sofrem com as dificuldades de interpretação e recordação dos avaliados(79). 

Em relação à SPPB, observou-se uma relação com os domínios funções do corpo, 

estruturas do corpo e atividade e participação, e às categorias uso de medicamentos e 

dispositivos de auxílio. Tendo em vista que a SPPB avalia o desempenho em tarefas muito 

utilizadas no cotidiano (equilíbrio em pé, caminhada, sentar e levantar) sendo, portanto, 

importantes para a funcionalidade, a associação encontrada no presente estudo reforça que os 

itens que compõem este Core Set são, de fato, úteis para classificação da funcionalidade de 

idosos. Corroborando esses achados, Ribeiro e Romão (2017) sugerem que as medidas de 

avaliação da funcionalidade comumente usadas para avaliação do idoso, incluindo a SPPB, se 

referem às funções do corpo abordadas na CIF(80). Já Oliveira e colaboradores (2013), ao 

avaliarem quais domínios da CIF estariam relacionados a diferentes medidas de avaliação do 

controle postural concluíram que estas se relacionam aos domínios funções do corpo, estruturas 

do corpo e atividades e participação(81). No entanto, esses autores consideraram que a SPPB, 
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particularmente, seria relacionada apenas às categorias: mudar a posição básica do corpo 

(d410), manter a posição do corpo (d415) e caminhada (d450)(81).  

A associação entre a SPPB e o uso de medicamentos também já foi previamente descrita. 

Pugh e colaboradores (2008) relatam que a polifarmácia piora a função física dos membros 

inferiores, corroborando os resultados aqui apresentados(82). Além desses autores, George e 

Verghese (2017) observaram que a polifarmácia está relacionada a menor velocidade de marcha 

em idosos comunitários(83). Entretanto, estes autores ressaltam que essa relação pode ser, pelo 

menos em parte, explicada pela presença de multimorbidades(83).   

Quanto à força de preensão manual, essa esteve relacionada aos domínios funções do 

corpo, estruturas do corpo e atividade e participação, e às categorias uso de medicamentos e 

dispositivos de auxílio. Taekema e colaboradores (2010), encontram que uma menor força de 

preensão estaria associada a maior declínio nas atividades de vida diária e na cognição(84). Os 

resultados apresentados por esses autores indicam uma relação entre a força de preensão manual 

e medidas relacionadas aos domínios funções do corpo e atividades e participação, 

corroborando os resultados encontrados no presente estudo(84). A força de preensão manual é 

amplamente considerada como uma medida que indica a força muscular global do indivíduo, 

sendo, portanto, um fator muito importante para a função física(85). Sua associação com os 

diferentes domínios que compõem este Core Set reforça que estes são realmente úteis para 

classificação da saúde física dos idosos. 

Neste estudo, a categoria de acesso a serviços de saúde (e5800) não apareceu associada 

a nenhum dos instrumentos avaliados. Além disso, esta categoria apresentou baixa 

reprodutibilidade, o que indica que o questionamento feito para avaliá-la pode não ter sido 

claramente compreendido pelos participantes do estudo, reduzindo a confiança dos dados 

relativos a esta categoria. Essa dificuldade pode estar relacionada ao fato de a categoria em 

questão não distinguir os diversos serviços de saúde, classificando-os de maneira geral, o que 

pode ter gerado interpretações diferentes do que se caracteriza por serviço de saúde nos 

momentos distintos de avaliação. Além disso, as avaliações podem ter sido influenciadas por 

visitas pontuais em serviços de saúde realizadas próximo às avaliações, o que poderia explicar 

a baixa reprodutibilidade. Para Schneidert e colaboradores (2003) ainda são necessários 
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desenvolver indicadores ambientais e instrumentos de avaliação ambientais apropriados, no 

contexto da CIF, para explicar adequadamente a relação ambiente-funcionalidade(86). 

Em relação aos resultados sobre a reprodutibilidade do Core Set da CIF, observou-se 

bons resultados, tendo a maioria dos domínios apresentado boa reprodutibilidade. Okochi e 

colaboradores (2005) encontraram baixa reprodutibilidade teste-reteste para a maioria das 237 

categorias da CIF, com seus qualificadores, pertencentes aos domínios funções do corpo e 

atividades e participação, em uma amostra de 742 idosos institucionalizados ou em cuidado 

domiciliar(87). No entanto, os autores encontraram que a reprodutibilidade era influenciada 

pela experiência do avaliador, sendo observado que quanto maior a experiência, melhor a 

reprodutibilidade(87). No presente estudo, os avaliadores foram treinados especificamente para 

esta avaliação de forma padronizada, o que pode ter colaborado para os bons resultados 

encontrados. Desta forma, é indicado que haja um treinamento específico aos profissionais de 

saúde para o uso do Core Set da CIF, o que poderá contribuir para a melhora da confiança a 

respeito dos resultados encontrados. Além disso, o Core Set aqui avaliado apresentou um 

número de categorias menor que a quantidade de categorias analisadas pelo estudo de Okochi 

e colaboradores (2005), o que pode ter influenciado a boa reprodutibilidade encontrada. 

O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. Embora a 

amostra tenha sido estratificada por bairros, com intuito de abranger uma grande diversidade 

de idosos em relação às suas características sociodemográficas, a amostra do estudo foi 

composta basicamente por idosos mais jovens (média de 72 anos), mulheres e com baixa 

condição socioeconômica. Assim, os resultados apresentados podem ser diferentes ao se 

considerarem outras populações com características diferentes. Além disso, os critérios de 

inclusão e exclusão limitam a validade externa dos resultados a idosos comunitários sem 

alterações cognitivas. Por fim, o Core Set da CIF para avaliação da saúde física de idosos foi 

aplicado utilizando, em sua maior parte, questionamentos a respeito da opinião do idoso a 

respeito da categoria em análise, e outros estudos são necessários para identificar se o uso de 

medidas objetivas para avaliação das categorias, como testes clínicos e exames, traria resultados 

similares.  
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6 CONCLUSÃO 

Os resultados aqui apresentados indicam que o Core set da CIF para a saúde física de 

idosos comunitários é reprodutível e possui validade convergente com medidas usuais de 

avaliação da saúde física em idosos, dentre elas a força de preensão manual, o desempenho 

físico de membros inferiores e o nível de atividade física autorrelatado, indicando que os 

resultados obtidos com esse sistema de classificação podem ser usados por clínicos e 

pesquisadores. Destaca-se que o referido Core set apresenta um sistema de classificação amplo, 

com abordagem biopsicossocial, de baixo custo, fácil e rápida aplicação, se comparado a outros 

instrumentos similares. 

Ressalta-se, porém, a necessidade de estudos futuros que incluam populações diferentes 

da aqui abordada, visando ampliar a indicação do uso do Core Set. Além disso, faz-se necessário 

desenvolver métodos adequados para a avaliação da categoria relacionada ao acesso à serviços 

de saúde, visto que apenas esta categoria apresentou baixa reprodutibilidade e não mostrou-se 

válida em relação às medidas analisadas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

                                                                              

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo denominado "Validade e 

Confiabilidade do Core Set da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF) para a Saúde Física de Idosos”, que tem como pesquisador responsável Profª Dra. 

Saionara Maria Aires da Câmara, cujos objetivos e justificativas são: avaliar se o questionário 

citado, que avalia sua condição de saúde, é uma medida confiável ao se comparar os seus 

resultados com o de outros testes comumente utilizados, fornecendo um único instrumento para 

a avaliação, de baixo custo e fácil acesso, cujas informações podem ser utilizadas para 

desenvolver ações específicas para a saúde do idoso.  

Sua participação no referido estudo será no sentido de responder questões referentes a 

9 questionários, destes tem-se um com informações sobre a sua situação social e econômica, 

um de condições de saúde, um sobre atenção e memória, três avaliam o nível de atividade física, 

sendo um deles através de vídeos, um avalia a presença de sintomas depressivos, um para 

avaliar a perda de massa e força muscular e outro para risco de diminuição das funções 

corporais. Também será aplicado um teste físico, composto por 3 atividades comuns ao dia-a-

dia: sentar e levantar da cadeira, caminhar, e manter-se em equilíbrio de olhos abertos e um 

teste para medir a força da mão. O tempo para realização dos questionários e testes físicos é de 

aproximadamente 1 hora e 30 minutos. A avaliação será realizada de maneira a garantir a 

privacidade ao participante. 

_________________ (Rubrica do Participante) ______________ (Rubrica do Pesquisador) 

Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA-UFRN), no 

endereço Rua Trairi, S/N – Centro – Santa Cruz/RN. Telefone: 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar, Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 / cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 1/4 

mailto:cep@facisa.ufrn.br
mailto:cepfacisa@gmail.com
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Você foi avisado de que, da pesquisa a se realizar, pode esperar alguns benefícios, tais 

como: melhor entendimento sobre as questões que envolvem a saúde das pessoas idosas, que 

vai ajudar a elaboração de algumas ações de saúde que contribuam para melhorar a saúde dos 

idosos de maneira geral, recebimento de orientações de saúde por meio de uma cartilha 

educativa, com orientações sobre prática de atividade física e um relatório com os resultados 

da sua avaliação. 

Por outro lado, você recebeu os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os 

resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. Durante a 

aplicação dos questionários a previsão de riscos é mínima, podendo sentir-se cansaço ou 

desconfortável em responder algumas perguntas. Nesses casos a avaliação poderá ser 

interrompida e posteriormente retomada. Caso sinta-se constrangido com alguma pergunta, 

você terá liberdade para escolher responde-la ou não. Para os testes físicos os riscos envolvem 

dor nos joelhos, cansaço, desequilíbrio e queda, podendo a avaliação ser interrompida caso 

sinta-se desconfortável e/ou cansado. Para minimizar o risco de quedas, um avaliador 

permanecerá ao seu lado durante toda a avaliação física.  

Em caso de algum problema que você venha ter relacionado com a pesquisa, você terá 

o direito a assistência gratuita que será prestada de forma integral e pelo período de tempo 

necessário, devendo esta ser solicitada ao pesquisador responsável Profª Dra. Saionara Maria 

Aires da Câmara, na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(FACISA-UFRN), no endereço Rua Trairi, S/N – Centro – Santa Cruz/RN, ou pelo telefone: 

98814-5090. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profª 

Dra. Saionara Maria Aires da Câmara, telefone: 98814-5090. 

 

_________________ (Rubrica do Participante) ______________ (Rubrica do Pesquisador) 

Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA-UFRN), no 

endereço Rua Trairi, S/N – Centro – Santa Cruz/RN. Telefone: 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar, Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 / cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com  2/4 

mailto:cep@facisa.ufrn.br
mailto:cepfacisa@gmail.com
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Você tem o direito de recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação para terceiros e de nenhum dado 

que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Você não terá nenhum gasto com as avaliações que serão 

realizadas, todas serão oferecidas gratuitamente pelo pesquisador. 

Se você sofrer algum dano decorrente desta pesquisa, você tem direito a solicitar 

indenização. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), telefone (84) 9 9224 0009 

ou mandar e-mail para cepfacisa@gmail.com ou cep@facisa.ufrn.br. O Comitê de Ética em 

Pesquisa - CEP da FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI - FACISA é um 

órgão Colegiado interdisciplinar e independente, constituído nos termos da Resolução no 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, e criado para defender os interesses dos 

participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Profª Dra. Saionara Maria Aires da Câmara, e as duas vias do TCLE 

devem ser rubricadas em todas as suas páginas. 

 

 

________________ (Rubrica do Participante) _______________ (Rubrica do Pesquisador) 

Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA-UFRN), no 

endereço Rua Trairi, S/N – Centro – Santa Cruz/RN. Telefone: 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar, Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 / cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com  3/4 

 

mailto:cepfacisa@gmail.com
mailto:cep@facisa.ufrn.br
mailto:cepfacisa@gmail.com
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

"Validade e Confiabilidade do Core Set da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) para a Saúde Física de Idosos", e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

Santa Cruz, (data). 

 

 

_____________________________________ 

      Assinatura do participante da pesquisa  

 

                                                                                                               

         

_____________________________________ 

      Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                 

 

                           

 

                                                                                                                                                  

Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA-UFRN), no 

endereço Rua Trairi, S/N – Centro – Santa Cruz/RN. Telefone: 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar, Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 / cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com    4/4 

Impressão 
datiloscópica 

do participante 
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APÊNDICE 2 – FICHA DE AVALIAÇÃO 

Avaliador:_______________________________                              Data:       /          / 

Nome:_________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino                  Idade:________________ anos 

Escolaridade (em anos completos de estudo):___________________________ 

(   ) Até 4 anos de estudo  (   ) Mais de 4 anos de estudo 

Renda (em salários-mínimos):_______________ 

(   ) Menos de 3 salários-mínimos  (   ) 3 ou mais salários-mínimos 

Peso:________ Kg        Altura:___________ m       IMC:_____________ Kg/m2 

Classificação IMC:  

(   ) <23Kg/m2 – baixo peso      (   ) 23 Kg/m2≤IMC<28 Kg/m2 – normal    

(   ) 28 Kg/m2≤IMC<30 Kg/m2 – sobrepeso       (   ) ≥30 Kg/m2 – obesidade 

Classificação do nível de atividade física – IPAQ: 

(   ) Baixo     (   ) Moderado     (   )Alto 

Classificação do desempenho – SPPB: 

(   ) <8 pontos    (   ) ≥8 pontos 

Força de preensão manual 

1ª medida 2ª medida 3ª medida Média 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PROVA COGNITIVA DE LEGANES 

 

« Às vezes, as pessoas se queixam de problemas de memória, o que fazer para ter uma 

boa memória. Nós vamos fazer um teste e vamos compor uma série de questões que vai nos 

ajudar a detectar os problemas de memória.  

 

Você deve responder essas perguntas sozinho (a), sem ajuda de outra pessoa. 

 

 

Total ________ ________  

 

 

 

“Nesse momento vou mostrar algumas imagens e vou lhe perguntar o que elas 

representam para você.”  

 

Mostre as imagens ao participante e marque se a resposta é correta ou não. 

Vaca  Correto 1  Incorreto 0  

Barco/navio  Correto 1  Incorreto 0  

Colher  Correto 1  Incorreto 0  

Avião  Correto 1  Incorreto 0  

Garrafa  Correto 1  Incorreto 0  

Caminhão  Correto 1  Incorreto 0  

 

Total ________ ________  

 

 

 

 

 

Qual é a data de hoje?  Ano Mês Dia  Correto 1  Incorreto 0  

Que horas são?  

(+ / - 2 horas)  

HH:MM Correto 1  Incorreto 0  

Que dia da semana estamos?  Correto 1  Incorreto 0  

Qual é o seu endereço completo?  Correto 1  Incorreto 0  

Em que bairro nós estamos?  Correto 1  Incorreto 0  

Que idade você tem?  Correto 1  Incorreto 0  

Qual é sua data de nascimento?  Ano Mês Dia  Correto 1  Incorreto 0  

Qual é a idade e o nome do(a) filho (a) mais novo da 

sua mãe?  

Correto 1  Incorreto 0  
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“Agora vou repetir todos os objetos para você olhar. Daqui a pouco vou lhe perguntar 

quais os objetos que você viu.  

 

(Mostrar objetos) 

 

Você pode me dizer os objetos que você viu, por favor.” 

 

Vaca  Correto 1  Incorreto 0  

Barco/navio  Correto 1  Incorreto 0  

Colher  Correto 1  Incorreto 0  

Avião  Correto 1  Incorreto 0  

Garrafa  Correto 1  Incorreto 0  

Caminhão  Correto 1  Incorreto 0  

 

Total ________ ________  

 

 

 

“Vou lhe contar uma história. Você vai ficar atenta, porque só vou contar uma vez. 

Quando eu terminar depois de alguns segundos vou lhe perguntar e quero que você repita o 

que aprendeu. A história é (ler lentamente):  

 

 

Três crianças estavam sozinhas em casa quando começou a incendiar. Um bravo 

bombeiro chegou a tempo entrou pela janela, entrou dentro de casa e levou as crianças para 

um lugar seguro. Salvo alguns cortes e arranhões as crianças ficaram sans e salvas.” 

 

(Peça ao participante depois de 2 minutos para dizer o que ela entendeu da história) 

Três crianças  Correto 1  Incorreto 0  

Incêndio  Correto 1  Incorreto 0  

Bombeiro que entrou  Correto 1  Incorreto 0  

Crianças foram socorridas  Correto 1  Incorreto 0  

Cortes e arranhões  Correto 1  Incorreto 0  

Sãs e salvas  Correto 1  Incorreto 0  

 

Total ________ ________  
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5 minutos depois de mostrar as imagens (durante esse tempo você pode fazer outras 

coisas)  

 

“Você pode repetir os objetos que você viu a poucos minutos?”  

Vaca  Correto 1  Incorreto 0  

Barco/navio  Correto 1  Incorreto 0  

Colher  Correto 1  Incorreto 0  

Avião  Correto 1  Incorreto 0  

Garrafa  Correto 1  Incorreto 0  

Caminhão  Correto 1  Incorreto 0  

 

Total ________ ________  

 

PONTUAÇÃO FINAL (somatório dos pontos):___________________ 

Imagens utilizadas na PCL: 
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ANEXO 2 – CORE SET DA CIF PARA A SAÚDE FÍSICA DE IDOSOS (Ruaro, 2014). 

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? 

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

 

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); 
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( ) 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 

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); 
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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 

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 
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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); 

( ) 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. 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – IPAQ 
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ANEXO 4 – SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY – SPPB
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