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RESUMO 
 
Amaral, Juliana Gimenez. Medida de independência funcional em idosos 
portadores de doença crônica. Guarulhos, 2009. 91p. Dissertação de Mestrado 
apresentada à Universidade Guarulhos. Guarulhos, 2010. 

 
 

O envelhecimento hoje faz parte da realidade brasileira acrescida do aumento 
da incidência das doenças crônicas não transmissíveis e da incapacidade funcional 
no idoso. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a medida de independência 
funcional de idosos portadores de doenças crônicas e relacionar as variáveis sócias 
demográficas e clínicas dessa população. Foram utilizados dois instrumentos para a 
entrevista: um de avaliação pessoal (sócio demográfica e clínica) e a Medida de 
Independência Funcional, reproduzida e validada por Riberto9,30. Foram 
entrevistados 40 idosos, em seus domicílios, portadores de Hipertensão Arterial e 
Diabetes Melittus, com idade média de 79,10 anos, predomínio do sexo feminino 
(72,5%), viúvos (50%), brancos (90%), aposentados e pensionistas (75%) e com 
cuidadores (45%). Em relação à patologia de base, houve predomínio da 
Hipertensão Arterial isolada (65%) seguida daqueles que possuem Hipertensão 
Arterial e Diabetes Melittus associados. Os idosos apresentaram em média 3,9 
comorbidades associadas e faziam o uso de 6,28 medicamentos ao dia. Somente 
17,5% dos idosos relataram realizar atividade física. Na avaliação da MIF, 
apresentaram a maior pontuação as tarefas locomoção, higiene pessoal e vestir-se 
superior no domínio motor e a interação social no domínio cognitivo, enquanto que a 
tarefa subir e descer escadas apresentou a menor pontuação no domínio motor 
acompanhado da resolução de problemas no domínio cognitivo. Houve diferença 
significativa em relação à idade (p-valor = 0,001) na MIF total, MIF motora e MIF 
cognitiva. O estado civil viúvo apresentou diferença significativa na MIF total (p-valor 
= 0,013) e na MIF motora (p-valor = 0,001) e a utilização de auxílio para locomoção 
apresentou diferença na MIF total e MIF motora (p-valor = 0,001). O gênero, 
atividade física, medicamentos e as patologias de base (HA e DM) não influenciaram 
significativamente na capacidade funcional dos idosos dessa população. Diante 
desses resultados, a MIF pode ser considerada um importante instrumento na 
assistência de enfermagem aos idosos portadores de doença crônica. A MIF permite 
uma avaliação minuciosa dos domínios motor e cognitivo dessa população, 
permitindo a atuação na prevenção de agravos à saúde, nas condições que levem à 
dependência e no auxílio da retomada da independência quando a dependência já 
estiver instalada. Dessa forma podemos contribuir para a retomada da autonomia do 
idoso, melhorar sua qualidade de vida e possibilitar o maior tempo possível de 
independência na realização das atividades do cotidiano. 
 

 

Palavras chave: idoso, medida de independência funcional, doença crônica. 
 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 

Amaral, Juliana Gimenez. Functional Independence Measure in elderly patients 
with chronic disease. Guarulhos, 2009. 91p. Master's thesis submitted to the 
University Guarulhos. Guarulhos, 2010. 

 
Aging today is part of the Brazilian reality increased with the enlarging incidence of 
chronic diseases and functional disability in the elderly. This research aimed to 
evaluate the functional independence measure in elderly patients with chronic 
diseases and to relate the social demographic and clinical variables and clinical of 
this population. Two instruments were used for the interview: a personal appraisal 
(socio demographic and clinical) and Functional Independence Measure, reproduced 
and validated by Riberto28,30. Forty elderly were studied in their homes, suffering from 
Hypertension and Diabetes Mellitus, with an average age of 79.10 years, female 
predominance (72.5%), widowed (50%), white (90%), retired and pensioners (75%) 
and caregivers (45%). In relation to the basic pathology, there was an isolated 
predominance of Hypertension (65%) followed by those who have Arterial 
Hypertension and associated Diabetes Mellitus. The elderly had an average of 3.9 
associated pathologies and made use of 6.28 drugs per day. Only 17.5% of the 
elderly reported being physically active. In the evaluation of FIM, locomotion tasks, 
personal hygiene and dress showed the highest score superior in motor control and 
social interaction in the cognitive domain, whereas the task up and down stairs had 
the lowest score on the motor domain together with the resolution of problems in  the 
cognitive domain. There was significant difference regarding age (p - value = 0.001) 
in total FIM, motor FIM and cognitive FIM. The widowers presented significant 
difference in total FIM (p – value = 0.013) and motor FIM (p – value = 0.001) and the 
use aid to locomotion showed difference in total FIM and motor FIM (p – value = 
0.001). Gender, physical activity, medicines and basic diseases (Hypertension and 
DM) did not significantly affect the functional ability of elderly in this population. Given 
these results, the FIM can be considered an important tool in nursing care for the 
elderly with chronic disease. The FIM provides a detailed appraisal of motor and 
cognitive domains in this population, allowing the action in the prevention of 
diseases, conditions that lead to dependence on aid and the resumption of 
independence when the dependency has already installed. This way we can 
contribute to the resumption of the autonomy of the elderly, improve their quality of 
life and enable the longest possible time of independence in carrying out daily 
activities.  
 
Keywords: elderly, functional independence measure, chronic disease  
 
 
 

 
 
 
 



 

RESUMEN 
 

Amaral, Juliana Gimenez. Medida de Independencia Funcional em pacientes 
ancianos com enfermedad crónica. Guarulhos, 2009. 91p Tesis de maestría 
presentada a la Universidad de Guarulhos. Guarulhos, 2010. 

 

El envejecimiento de hoy es parte de la realidad brasileña, más el aumento en la 
incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y de la incapacidad 
funcional en el anciano. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la medida de 
independencia funcional en pacientes ancianos con enfermedades crónicas y  
relacionar a las variables socia demográficas y  clínicas de esta población. Se 
utilizaron dos instrumentos para la entrevista: una valoración personal (socio 
demográficas y clínicas) y la Medida de Independencia Funcional, que se reproduce 
y  que fue validado por Riberto 28,30.  40 ancianos fueron estudiados, en sus 
domicilios, que sufren de Hipertensión Arterial  y Diabetes Mellitus, con una edad 
media de 79,10 años, predominio del sexo femenino (72,5%), viudos (50%), blancos 
(90%), jubilados y  pensionistas (75%) y con cuidadores (45%). En relación a la 
patología de base, hubo  un predominio de la Hipertensión Arterial solos (65%) 
seguidos de los que tienen Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus asociadas. Los 
ancianos presentan un promedio de 3,9 patologías asociadas y hacían uso de 6,28  
medicamentos a diario. Sólo el 17,5% de los adultos informaron hacer actividad 
física. En la evaluación del MIF, mostró la mayor puntuación las tareas locomoción, 
la higiene personal y vestirse superior en el dominio motor y la interacción social en 
el ámbito cognitivo, mientras que la tarea subir y bajar escaleras mostró una menor 
puntuación en el dominio motor junto con la resolución de problemas en el dominio 
cognitivo. Hubo diferencia significativa en relación a la edad (p – valor = 0,001) en 
MIF total, MIF motora y MIF cognitiva. El estado civil de los viudos mostró diferencia 
significativa en el MIF total  
(p – valor = 0,013) y la MIF motora (p - valor  = 0,001) y utilizar la ayuda para la 
locomoción mostró diferencia en la MIF  total y MIF motora  (p – valor  = 0,001). 
Género, actividad física, medicamentos y enfermedades de base (HA y DM) no 
afectó significativamente la capacidad funcional de los ancianos en esta población. 
Teniendo en cuenta estos resultados, la  MIF puede ser considerada una 
herramienta importante en los cuidados de enfermería a las personas mayores con 
enfermedades crónicas. El MIF proporciona una evaluación minuciosa de los 
dominios motor y cognitivos en esta población, lo que permite la acción en la 
prevención de enfermedades, condiciones que lleven a la dependencia de la ayuda y 
la reanudación de la independencia cuando la dependencia ya está determinada. De 
esta manera podemos contribuir a la reanudación de la autonomía de los ancianos, 
mejorar su calidad de vida y permitir el mayor tiempo posible de independencia en el 
desempeño de actividades diarias.  
 
Palabras clave: anciano, medida de independencia funcional, enfermedad crónica  
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1. Introdução
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O interesse pelo tema decorre de um convite para atuar na construção de 

um modelo de atenção à saúde de pacientes portadores de doenças crônicas, que 

tinha o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas por meio da 

educação em saúde. Durante 5 anos a atuação se voltou para auxiliar no 

desenvolvimento desse projeto, que no decorrer do tempo recebeu o nome de 

“Gerenciamento de Doentes Crônicos” . Nesta trajetória, pude perceber que a 

autonomia e o “ser independente” eram características importantes para os 

pacientes atendidos e que o enfermeiro por meio da assistência de enfermagem 

poderia de alguma forma auxiliá-los nesses contextos. 

A pesquisa surgiu do interesse em avaliar a capacidade funcional dos 

pacientes portadores de doenças crônicas buscando por meio dos resultados 

individuais traçar metas para manter ou melhorar a autonomia do paciente, e 

mediante o cuidado sistematizado evitar complicações que pudessem levá-los a 

algum tipo de dependência.  

O Brasil vem vivenciando uma situação crescente no que diz respeito ao 

número da população idosa. Países em desenvolvimento, como o Brasil, vêm 

aumentando rapidamente seu contingente de idosos e necessitam com urgência de 

políticas racionais para lidar com as conseqüências sociais, econômicas e de saúde 

resultantes do envelhecimento populacional. Estima-se que o aumento da população 

idosa no Brasil será da ordem de quinze vezes entre 1950 e 2025. Tal aumento 

colocará o país, no ano 2025, com a sexta população de idosos do mundo em 

termos absolutos. 1  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como “envelhecimento 

populacional” o aumento da proporção de idosos na população, considerando que o 

critério de sua definição é o da idade cronológica: são idosos aqueles que tenham 

atingido 60 anos em países em desenvolvimento e 65 anos em países considerados 

desenvolvidos.2  

O envelhecimento é conceituado como um processo dinâmico e 

progressivo, no qual há modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e
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psicológicas, que determinam perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao 

meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos 

patológicos que terminam por levá-lo à morte. 3  Pode também ser compreendido 

como um processo natural, de diminuição progressiva da reserva funcional dos 

indivíduos – senescência - o que, em condições normais, não costuma provocar 

qualquer problema. No entanto, em condições de sobrecarga como, por exemplo, 

doenças, acidentes e estresse emocional, pode ocasionar uma condição patológica 

que requeira assistência - senilidade.4 

O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da 

realidade da maioria das sociedades. O mundo está envelhecendo. Tanto isso é 

verdade que estima-se para o ano de 2050  que existam cerca de dois bilhões de 

pessoas com sessenta anos ou mais no mundo, a maioria delas vivendo em países 

em desenvolvimento. 4 

A expectativa de vida a partir dos 60 anos aumentou, no período de 1999 a 

2003, em todas as faixas de idade, tanto para homens quanto para mulheres, 

entretanto, a expectativa de vida das mulheres excede a dos homens e este fato 

explica, em parte, a maior proporção de mulheres idosas em relação aos homens.5 

Quando se buscam os fatores responsáveis por tais números, alguns 

merecem destaque, como a redução da natalidade e mortalidade infantil, que é 

conseqüência da maior inserção da mulher no mercado de trabalho e conquista das 

responsabilidades antes exercidas pelos homens; o avanço biotecnológico, a atual 

facilidade no acesso à informação, melhoria da qualidade de atenção à saúde, 

alimentação, habitação, saneamento básico e educação.6 

Um fato que merece ser destacado é que nos idosos portadores de 

doenças, que frequentemente são múltiplas somam-se os efeitos fisiológicos do 

próprio envelhecimento normal e os decorrentes de modificações funcionais 

produzidos pela presença de doenças concomitantes.3 

O Ministério da Saúde e setores privados vem buscando desenvolver e 

atuar por meio de ações de promoção e prevenção de agravos à saúde  junto aos 

idosos. 

No que se refere ao setor privado, apesar dos discursos de que se atua com 

prevenção, em sua maioria, os serviços são curativos e tradicionais. O argumento 

usado é que do ponto de vista financeiro é difícil mensurar a eficácia de tais 

programas. A carta de Otawa já trazia essa preocupação em demonstrar a 
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efetividade do modelo preventivo e se caracterizar as práticas eficazes que 

conduzem à mudança nos determinantes de saúde. 7 

No setor público, as diretrizes básicas da Política Nacional de Saúde do 

Idoso são um bom exemplo das preocupações com a promoção do envelhecimento 

saudável, a manutenção e a melhoria, ao máximo da capacidade funcional dos 

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

reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional restringida. 

Porém, é necessário vontade política para que essas diretrizes se tornem realidade7.  

A enfermagem pode ser considerada um elemento importante em pesquisas 

e atuando por meio de ações que busquem promoção e prevenção de agravos á 

saúde no idoso. Utilizar instrumentos que possam demonstrar a capacidade 

funcional dos pacientes, seus declínios e suas melhorias, pode ser importante na 

questão de evitar a perda da autonomia, o que acompanharia custos altos ao setor 

público e privado de saúde. Nesse processo o enfermeiro busca o cuidar por meio 

do conhecer e entender o outro, atuando não só no contexto biológico curativo, 

como também no contexto social e emocional. Ouvir, esclarecer dúvidas, 

desmistificar medos e orientar condutas fazem parte da assistência de enfermagem 

junto à essa população.  
Ações como:“ajudar a cuidar de si”, “ dar motivação”, “dar orientação” e 

“explicar como viver melhor” são características relacionadas ao tipo de trabalho do 

enfermeiro, referidas por idosos atendidos no contexto da atenção básica 8 e que 

são essenciais no processo de cuidar dessa população. 

Visando proporcionar ao idoso um modelo de atenção de prevenção de 

agravos à saúde, uma empresa privada do setor de saúde desenvolveu um 

programa de gerenciamento de idosos portadores de doenças crônicas. O objetivo 

do programa era conhecer o idoso em todo seu contexto sócio demográfico e clínico, 

para traçar metas e para atuar junto ao idoso e família por meio das orientações 

aplicadas para a melhoria da qualidade da condição clínica apresentada. 

O programa foi sugerido por um profissional médico da empresa, montado e 

gerenciado pela pesquisadora (que atuou na empresa), desde os scripts de call 

Center (abordagem ao paciente), scripts de visita domiciliar dos enfermeiros e a 

sistematização da assistência de enfermagem.  
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Esse programa apresentou resultados positivos no contexto de melhoria da 

qualidade de saúde dos idosos, surgindo o interesse e a necessidade de atuar com 

instrumentos que complementassem a avaliação do idoso.  

Na busca de um instrumento que abrangesse o idoso como um todo, optou-

se por aplicar a Medida de Independência Funcional (MIF), que avalia a capacidade 

do paciente no desenvolvimento de tarefas motoras e cognitivas. Os resultados 

podem auxiliar na busca da manutenção ou recuperação da autonomia e 

independência do idoso, fornecendo meios para que permaneçam ativos o maior 

tempo possível.9 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1  População Idosa no Brasil 

 

 

O número de idosos no Brasil passou de 3 milhões, em 1960, para 7 

milhões, em 1975, e 20 milhões em 2008 – um aumento de quase 700% em menos 

de 50 anos.10 

Segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro são os estados 

brasileiros que apresentam maior número de pessoas de 65 anos ou mais de idade, 

para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade na população, sendo uma 

proporção de 52,9 para o Rio Grande do Sul e 50,7 para o Rio de Janeiro. São 

Paulo aparece em terceiro lugar com o índice de 43,2. 11 

A cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira, 

a maior parte com doenças crônicas e alguns com limitações funcionais. Em menos 

de 40 anos, o Brasil passou de um cenário de mortalidade próprio de uma população 

jovem para um quadro de enfermidades complexas e onerosas, típica dos países 

longevos, caracterizado por doenças crônicas e múltiplas que perduram por anos. 10 

Diante disso, o envelhecimento populacional alterará em um futuro próximo 

não apenas indicadores demográficos como a expectativa de vida, mas 

principalmente o próprio limite de tempo de vida, ou relógio biológico. 5 Neste cenário 

é necessário atentar para a necessidade de reorganização dos modelos 

assistenciais voltados ao idoso, tendo em vista o aumento da utilização dos serviços 

de saúde por essa população, gerando custos relativamente altos às redes 

assistenciais. Sendo assim, a atenção à saúde prestada à essa população precisa 

estar voltada à prevenção de agravos e promoção da saúde, envolvendo todo seu 

contexto sócio cultural. 

Os idosos apresentam mais problemas de saúde que a população em geral. 

Em 1999, 86,5 milhões de pessoas que declararam terem consultado um médico 

nos últimos 12 meses, 73,2% eram maiores de 65 anos. Esse também foi o grupo de 

maior coeficiente de internação hospitalar (14,8 por 100 pessoas do grupo) no ano 

anterior. Mais da metade dos idosos apresenta algum problema de saúde (53,3%), 

sendo 23,1% portadores de doenças crônicas. 12 
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A maior incidência e prevalência de eventos mórbidos nos idosos resultam 

em uma demanda relativamente maior dos serviços de saúde, com maior número de 

consultas, atendimento por especialistas e maior tempo médio de internação, 

quando comparado a de outros grupos etários. Assim, o acesso a serviços 

adequados às suas necessidades é um importante fator na sua qualidade de vida 

em saúde. 13 

O sistema atual de atenção à saúde é considerado precário e 

desorganizado14 em especial no que se refere a serviços de atenção primária ao 

idoso, ao que tange o Sistema Único de Saúde (SUS), denotando um quadro 

crescente de idosos portadores de doenças crônicas já com as suas respectivas 

complicações. Grande parte dessa clientela chega até os serviços de saúde com a 

doença crônica já instalada e, em alguns casos, com mais de uma delas. Tal fato se 

dá pelo longo período de latência assintomática dessas doenças e por vivenciarmos 

políticas públicas deficitárias na atenção ao idoso. Os Programas de Saúde da 

Família tentam abranger essa população e suas respectivas carências, mas muitas 

lacunas ainda são encontradas no contexto sócio-político-econômico do idoso. 

No entanto, sabe-se que há duas alternativas no atendimento de saúde: o 

idoso pode, a qualquer momento, utilizar a rede pública – SUS (Sistema Único de 

Saúde) – ou a rede privada, dependendo das suas condições econômicas e do seu 

acesso a planos privados de saúde.  

O SUS, tipicamente caracterizado como um provedor de baixa qualidade, 

não carrega custos financeiros explícitos; por isso demanda longo tempo para 

conseguir atendimento. Essa característica estereotípica surge da comparação com 

o provedor privado, que comumente é visto como um provedor de melhor qualidade, 

com atendimento pronto e confiável. 15 

Entretanto, os provedores privados são caros15, pois na busca por oferecer 

um diferencial, desenvolvem produtos para promoção da saúde destinada a sua 

clientela, inclusive ao grupo dos idosos e doentes crônicos, que são hoje o foco de 

maior utilização de consultas e internações. Além disso, os sistemas privados de 

saúde atualmente mantêm uma linha de atendimento e custos muito semelhante uns 

aos outros por serem regulados pela Agência Nacional de Saúde (ANS).  

O estudo SABE (Saúde, Bem – estar e Envelhecimento), ao estudar o 

acesso e utilização aos serviços de saúde da população idosa mostrou que cerca de 

60% dos entrevistados informou estar vinculado ao seguro público de saúde, 
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Sistema Único de Saúde. A referência ao SUS diminuiu com os anos de 

escolaridade, passando para 42% no grupo de escolaridade entre 5 e 8 anos, 19,7% 

para o grupo entre 9 e 11 anos e 15% para o grupo com mais de 12 anos de 

escolaridade. Enquanto o Plano de Saúde Privado foi a segunda forma de seguro de 

saúde mais citado, sendo que sua cobertura aumentou com a escolaridade, sendo 

28% no grupo até 4 anos de estudo, 49,7% no grupo de escolaridade entre 5 e 8 

anos, 64,5% no grupo de escolaridade entre 9 e 11 anos e 61% no grupo de 

escolaridade mais alta. Um número muito pequeno de idosos entrevistados referiu 

não estar coberto por nenhum tipo de seguro de saúde. 13 

Envelhecer num país com tantos problemas sociais, econômicos e 

estruturais a resolver constitui-se em grande desafio para os indivíduos, para o 

conjunto da sociedade e para o governo, no sentido de oferecer condições 

qualificadas para o prolongamento da vida. 3 

 
 
2.2 Idoso e doença crônica 

 

 

O Brasil, além da transição demográfica, vem passando por um momento 

de transição epidemiológica. Enquanto em 1950 o índice de mortes por doença 

infecto parasitária era de 40%, hoje são responsáveis por menos de 10%. O oposto 

ocorreu com as doenças cardiovasculares, que em 1950 eram responsáveis por 

12% dos óbitos, e hoje é responsável por 40%.5 

As doenças crônicas figuram como maior causa de mortalidade e 

incapacidade no mundo, responsável por 59% dos 56,5 milhões de óbitos anuais. 

São chamados agravos não-transmissíveis, que incluem doenças cardiovasculares, 

diabetes, obesidade, câncer e doenças respiratórias. 16 

Anualmente, os infartos e derrames matam 12 milhões de pessoas, e 3,9 

milhões morrem por hipertensão, segundo o Relatório sobre a Saúde no Mundo em 

2002 da OMS. 16 

No Brasil, 65% dos idosos são hipertensos17, enquanto 11% da população 

igual ou superior a 40 anos são diabéticos.18 

As doenças crônicas apresentam uma evolução de longa duração e são 

incuráveis.19 São caracterizadas por incluir doenças com: história natural 

prolongada; multiplicidade de fatores de risco complexo; interação de fatores 
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etiológicos conhecidos e desconhecidos; longo período de latência; longo curso 

assintomático; curso clínico, em geral, lento, prolongado e permanente; e evolução 

para graus variados de incapacidade ou morte.20 

Alguns dos fatores de risco associados às doenças crônicas devem ser 

conhecidos pelos profissionais de saúde, pois são por meio deles que serão 

efetuadas ações preventivas. Os fatores de risco comportamentais são os de maior 

interesse e custo benefício nas ações preventivas, como: excesso de peso, 

consumo de tabaco, prevalência auto referida de Hipertensão Arterial e Diabetes, 

sedentarismo e dieta.21 

Esses problemas podem ser de caráter hereditário ou multifatorial e são 

entendidos como resultado de grandes mudanças que vêem ocorrendo no estilo de 

vida das pessoas, como a urbanização, o sedentarismo, o estresse do dia-a-dia, os 

maus hábitos alimentares, o fumo e o álcool. 19 

No mundo inteiro, as pessoas estão consumindo mais alimentos de grande 

densidade energética com altos teores de açúcar e gorduras saturadas, ou 

excessivamente salgados. Conseqüentemente, as doenças crônicas são cada vez 

mais comuns nos países em desenvolvimento.16 

Após uma vida toda construindo suas crenças e valores, o idoso, ao 

diagnosticar a doença crônica, depara-se com a necessidade de mudança no seu 

estilo de vida, limitações e perdas. Ocorrem, então, mudanças repentinas e 

renúncias, junto à necessidade de um tratamento contínuo e prolongado na busca 

por manter a sua qualidade de vida. Muitas vezes, se o processo do convívio da 

doença crônica não é bem esclarecido e não há conhecimento e apoio da família, a 

doença crônica é vista como um evento negativo, podendo prejudicar a adesão do 

doente ao tratamento.  

Consequência do aumento da prevalência das doenças crônico-

degenerativas e suas seqüelas, a dependência funcional representará um desafio 

adicional, e não somente porque alguém deverá cuidar desses idosos. Pelo 

contrário, cada vez mais os domicílios necessitam da renda que provém do trabalho 

do idoso, e nesse contexto, a dependência representa uma perda em dobro para os 

idosos e suas famílias. 3 

A doença crônica e a dependência funcional do idoso refletem de forma 

negativa no indivíduo e na família, sendo por meio de gastos onerosos com 
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medicações, transporte, adaptações domiciliares e outras necessidades, como a 

necessidade do idoso parar de trabalhar e assim reduzir a ajuda financeira da casa.  

Co-relacionando à presença de doença crônica no idoso, alguns estudos 

revelam que cerca de 40% dos indivíduos com 65 anos ou mais de idade precisam 

de algum tipo de ajuda para realizar pelo menos uma tarefa como fazer compras, 

cuidar das finanças, preparar refeições e limpar a casa. Uma parcela menor (10%) 

requer auxílio para realizar tarefas básicas, como tomar banho, vestir-se, ir ao 

banheiro, alimentar-se, sentar e levantar de cadeiras e camas. 22 

A maioria das condições crônicas é evitável; entretanto, os trabalhadores da 

saúde não aproveitam as interações entre prestadores e pacientes para informar a 

esses sobre as estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças. 

Adquirindo informações sobre como fazer escolhas certas, os pacientes e seus 

familiares podem optar por melhorar sua saúde. Com a ajuda do pessoal da área da 

saúde, esses indivíduos podem adotar comportamentos que previnam o surgimento 

de condições crônicas ou retardem suas complicações. 23 

 

 

2.3 Avaliação Funcional  
 

 

Neri apud Scatollin define a independência funcional como a capacidade de 

realizar algo com os próprios meios. Está ligada à mobilidade e à capacidade 

funcional, nas quais o indivíduo não requer ajuda para a realização das atividades 

de vida diária (AVD), ou seja, a independência supõe condições motoras e 

cognitivas satisfatórias para o desempenho de tarefas. 24 

A avaliação funcional busca a identificação da capacidade funcional do 

idoso no desempenho de suas atividades cotidianas, tendo por objetivo: detectar 

situações de risco, identificar áreas de disfunção/necessidade, monitorar o declínio 

funcional do idoso, estabelecer um plano de cuidados adequado às demandas 

assistenciais identificadas, identificar a necessidade de utilização de serviços 

especializados e estabelecer elos para a compreensão multidimensional dos 

casos.13 

No processo de readaptação do idoso com doença crônica, a preservação 

da autonomia na realização das atividades de vida diária pode ser fundamental para 
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a melhor aceitação do quadro e para manter a qualidade de vida, consequentemente 

conquistando a adesão ao tratamento.  

Três conceitos apresentam-se interligados e interdependentes quando se 

discute o processo incapacitante. São eles: autonomia: que pode ser definida como 

auto-governo e se expressa na liberdade para agir e para tomar decisões; 

independência: ser capaz de realizar as atividades sem ajuda de outra pessoa; 

dependência: não ser capaz de realizar as atividades cotidianas sem a ajuda de 

outra pessoa. 3 
A autonomia inclui ainda liberdade de escolha, de ação e autocontrole sobre 

a vida. Portanto, podemos considerar que a autonomia está diretamente relacionada 

à capacidade do indivíduo em ser dependente ou independente na realização das 

atividades de vida diária. Na terceira idade, o potencial físico, a capacidade para 

aprender novas habilidades e reaprender habilidades antigas pode estar 

freqüentemente alterada(s). Como conseqüência, o processo de adaptação a uma 

nova situação pode ser mais lento. 25 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) manifesta, reiteradamente, sua 

preocupação com o aumento da expectativa de vida, principalmente considerando o 

espectro assustador da incapacidade e da dependência, as maiores adversidades 

da saúde associadas ao envelhecimento.26 

 A avaliação da independência funcional vem se tornando um instrumento 

particularmente importante para avaliar o estado de saúde dos idosos e sua 

assistência, porque muitos possuem várias doenças simultaneamente, que variam 

em severidade e provocam diferentes impactos na vida cotidiana. Essa avaliação 

geralmente é realizada por meio de instrumentos que determinam se o paciente é 

dependente ou não de ajuda para tarefas de vida diária, desde as mais simples até 

as mais complexas. 

Didaticamente essas atividades são subdividas em atividades de vida diária 

(AVD) e atividades instrumentais de vida diária (AIVD). As AVDs relacionadas ao 

autocuidado do paciente e, no caso de limitação do seu desempenho, normalmente 

requerem a presença de um cuidador. Essas atividades são: alimentar-se, banhar-

se, vestir-se, mobilizar-se, deambular e manter o controle das suas necessidades 

fisiológicas. Já as AIVDs são relacionadas à participação do idoso no seu entorno 

social e indicam a capacidade de um indivíduo em levar uma vida independente 

dentro da comunidade. São elas: utilizar meios de transporte, manipular 
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medicamentos, realizar compras, utilizar o telefone, realizar tarefas domésticas leves 

e pesadas, preparar refeições e cuidas das próprias finanças. 4 

A avaliação dessas dependências nos permite caracterizar a capacidade do 

idoso de cuidar de si integral ou parcialmente no seu cotidiano, possibilitando ao 

profissional da saúde uma visão mais ampla das dificuldades e limitações impostas 

pelas doenças. Para realizar essa avaliação é necessário utilizar instrumentos que 

representem resultados de forma compreensível, para que possamos quantificar o 

progresso do paciente e intervir de forma efetiva. Assim, profissionais de saúde, 

como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, têm desenvolvido estudos 

nesse sentido. 

Muitos instrumentos foram propostos com essa finalidade, entre os quais se 

destacam o Índice de Barthel (muito utilizado na língua inglesa e considerado um 

dos instrumentos que possui resultados de confiabilidade e validade mais 

consistentes)27, o Índice ou Escala de Katz de Atividades de Vida Diária (muito 

utilizado na literatura gerontológica nacional e internacional)28  desenvolvida para a 

avaliação dos resultados de tratamentos em idosos e predizer o prognóstico nos 

doentes crônicos,29  e o perfil PULSES, apresentando 11 estudos de utilização fora 

do Brasil. 27 O Índice de Barthel até o momento não foi adaptado para o contexto 

brasileiro, embora tenha sido utilizado em estudos no Brasil. 27,28 A  versão em 

português da Escala de Katz de independência em atividades da vida diária, 

completamente desenvolvida e testada, provou ser equivalente à original em inglês. 

Em sua adaptação transcultural os itens apresentaram consistência interna e as 

taxas foram confiáveis. 29  Uma característica comum de tais medidas é que 

compreendem apenas a avaliação do desempenho do indivíduo quanto a atividades 

motoras, sem voltar-se para a capacidade de comunicação ou aspectos cognitivos.30 

 Em 1980 foi desenvolvido por uma força-tarefa norte-americana, 

organizada pela Academia Americana de Medicina Física e Reabilitação e pelo 

Congresso Americano de Medicina de Reabilitação, o MIF – Medida de 

Independência Funcional. Seu objetivo foi criar um instrumento capaz de medir o 

grau de solicitação de cuidados de terceiros que o paciente portador de deficiência 

exige para realização de tarefas de forma dependente.30 

Esse instrumento, difere dos já citados, pois avalia o desempenho do 

indivíduo quanto às atividades motoras, funções cognitivas e interação social, o que 
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atende à caracterização da incapacidade, que requer informações detalhadas sobre 

diferentes aspectos da saúde do indivíduo (físicos, cognitivos e emocionais). 31 

 
 
2.4 Medida de Independência Funcional (MIF) 
 

 
A Medida de Independência funcional (MIF) é um instrumento de avaliação 

da incapacidade de pacientes com restrições funcionais de origem variada.  Seu 

objetivo primordial é avaliar de forma quantitativa a carga de cuidados demandada 

por uma pessoa para a realização de uma série de tarefas motoras e cognitivas de 

vida diária9, necessitando de uma entrevista com observação durante o contato do 

profissional com o paciente.  

Um estudo de revisão bibliográfica sobre a confiabilidade do MIF indica que 

este instrumento fornece informações confiáveis em uma variedade de populações, 

em especial em estudos que avaliam as atividades básicas de vida diária de 

pessoas com deficiência. 32 

O estudo de reprodutibilidade da MIF no Brasil relata que o instrumento tem 

boa equivalência cultural, suas propriedades de reprodutibilidade são boas e 

permitem seu uso em nosso meio, porém, exigem um treinamento formal antes da 

sua utilização para fins de pesquisa ou acompanhamento. 30 

O emprego do MIF junto à população idosa tem se expandido nos últimos 

anos33. Estudos envolvendo idosos e independência funcional fundamentam a 

importância do instrumento em diversas áreas, como no impacto da hospitalização, 

da doença cardíaca, em mulheres idosas, em assistência domiciliar e fraturas. 

A avaliação funcional dos idosos torna-se essencial para estabelecer um 

diagnóstico, um prognóstico e um julgamento clínico adequados, que servirão de 

base para as decisões sobre os tratamentos e cuidados necessários.13  

Em um estudo de revisão bibliográfica da utilização do MIF em idosos, 

identificou-se que 85% desses estudos foram realizados em centros de reabilitação 

com pacientes com acidente vascular cerebral (AVC) e fratura de quadril, e em 

situações específicas tais como de fragilidade, alterações cognitivas e depressão. 

Também foram encontrados estudos em que a MIF foi empregada na avaliação de 

idosos hospitalizados. 33 
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Um estudo nos Estados Unidos utilizando a MIF foi realizado para avaliar, 

por um período de dois anos, o resultado do instrumento com idosos portadores de 

diabetes melittus, e com não portadores e suas características sociais e de saúde. 34 

A MIF no Brasil também tem sido utilizada na avaliação de pacientes em 

atenção domiciliária, podendo seus resultados ser utilizados por profissionais numa 

intervenção que assista aos principais problemas dessa clientela, antes de sua 

instalação visando manter a qualidade de vida do idoso.35 

Observa-se que a MIF apresenta propriedades psicométricas favoráveis ao 

seu uso na avaliação funcional de idosos,33 o que desperta o interesse de análise de 

diferentes profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos. 

   

 
2.5 Novo Modelo de Atenção ao Idoso 

 

 

Diante da necessidade de reorganização dos serviços de saúde na atenção 

ao paciente portador de doença crônica, da necessidade de apoio por meio de um 

profissional de saúde à readaptação de vida desses pacientes, e na busca da 

qualidade de vida do idoso frente a incapacidades funcionais enfrentadas, uma 

empresa de natureza  privada, que atuava inicialmente no ramo de atendimento pré-

hospitalar, colocou no mercado, em parceria com cooperativas de saúde, uma 

estratégia chamada Gerenciamento de Doentes Crônicos. Tal estratégia busca 

promover saúde e qualidade de vida de forma humanizada e direta aos pacientes 

crônicos, incluindo aí os idosos.  

O Gerenciamento, estratégia atual do setor privado de saúde, visa, além da 

melhoria da qualidade de vida do paciente, reduzir a utilização do plano de saúde 

pelos doentes crônicos, evitando complicações e atendimentos curativos 

considerados onerosos. A avaliação funcional atualmente é considerada um 

indicador de saúde na população idosa, que pode ser um instrumento importante 

junto ao gerenciamento na prevenção de agravos de saúde e na melhoria da 

qualidade de vida. 

O gerenciamento de casos (Case management) vem sendo implantado em 

várias instituições de saúde, e visa personalizar o atendimento ao paciente, 
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tratando-o de forma individual. Para isso, há a definição de uma equipe de saúde 

(em algumas organizações pode ser um único profissional) que se responsabiliza 

pela atenção ao paciente durante todo o processo clínico e faz julgamentos sobre a 

necessidade da atenção e sobre os serviços prescritos e recebidos. Essa equipe 

tem incumbência de coordenar a atenção à saúde do idoso por meio de todos os 

serviços e instituições que compõem um sistema de saúde; determinar o nível 

adequado da prestação de serviços; e verificar o cumprimento do plano de 

tratamento pelo paciente. Portanto, a função essencial do gerente de caso é a 

advocacia do doente e seu principal instrumento de trabalho, a comunicação. 36 

Gerenciar o cuidado das pessoas idosas com doenças crônicas exige 

conhecimento técnico assistencial, administrativo e capacidade em técnicas de 

resolução de problemas. 4 

O atendimento domiciliar específico ao idoso traz vantagens importantes 

como a melhoria da saúde mental e estado funcional do paciente atendido. Esse tipo 

de programa visa não só a sobrevida, mas a redução da institucionalização, redução 

de custos e melhoria na qualidade de vida. 37 Ainda nesse contexto é importante 

ressaltar que a avaliação da capacidade funcional dos idosos permite a enfermeira e 

aos demais membros da equipe multidisciplinar uma visão mais precisa quanto à 

severidade da doença e o impacto da comorbidade. 38 

Sendo assim, pude comprovar a importância da enfermeira no processo de 

educação e promoção da saúde, e da  prevenção de agravos por meio de orientação 

e do vínculo de empatia estabelecidos.  

Objetivando organizar uma rotina de avaliação e assistência completa por 

meio do trabalho da enfermagem e baseada em estudos que enfocam a avaliação 

funcional do idoso como parte fundamental na assistência à essa população, 

busquei estudar a medida de independência funcional destes pacientes. Acredito 

que os resultados obtidos nos darão diretrizes únicas e ricas para uma assistência 

personalizada e direcionada às necessidades específicas de cada indivíduo, 

enriquecendo o planejamento da ação e obtendo resultados positivos.  

A pesquisa em questão vem colaborar com os artigos b e g do inciso II do 

capítulo IV da Política Nacional do Idoso, que preconizam prevenir, promover, 

proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas profiláticas e 

realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do 

idoso, com vistas a prevenção, tratamento e reabilitação.39 
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Como profissional integrante da área da saúde, o enfermeiro possui 

responsabilidade direta no cumprimento do item relacionado ao direito à saúde. 

Suas ações devem ser pautadas na prevenção de doenças, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam a vida 

longeva.40 

Dessa forma será possível inferir a possibilidade de a MIF (Medida de 

Independência Funcional), na rotina da empresa.  

A pesquisa objetiva responder a seguinte inquietação: - Qual é o grau de 

capacidade funcional dos idosos portadores de doença crônica atendidos por 

enfermeiras em um programa de gerenciamento e educação em saúde e quais as 

variáveis sociais e de saúde interferem diretamente aos resultados obtidos. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo Geral 

 

 

- Avaliar a independência funcional de idosos com doença crônica 

(hipertensão arterial e/ou diabetes melittus), incluídos em um programa de 

gerenciamento de uma empresa privada localizada no município de São Paulo. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 

- Caracterizar os idosos portadores de doenças crônicas quanto a: idade, 

gênero, estado civil, raça, ocupação, medicação em uso, presença e parentesco de 

cuidador, realização de atividade física e presença de comorbidades associadas. 

- Identificar as relações entre os valores do MIF total, cognitivo e motor  e as 

variáveis sociais e de saúde. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 

4.1 Tipo de pesquisa  
 

Pesquisa do tipo quantitativa, não experimental, descritiva, de corte 

transversal. 

 
4.2 Local da pesquisa 

 

Os dados foram coletados no município de São Paulo,  em uma empresa do 

ramo de atendimento pré hospitalar e monitoramento de doentes crônicos, na zona 

norte. Os pacientes pertencem ao Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), 

dessa forma, a coleta se deu no domicílio dos pacientes que aceitaram participar da 

pesquisa. 

A empresa que está há 12 anos no mercado de emergências médicas pré-

hospitalares atua no segmento de gerenciamento de doentes crônicos, além de 

outros seguimentos (atendimento pré hospitalar, home care, e outros) e as pessoas 

que compõem a  equipe do PAD acreditam que a avaliação funcional do idoso faz 

parte do cuidado de enfermagem, com ênfase no paciente de forma individualizada 

e como forma de apoio. A equipe do PAD utiliza o índice de Katz. 

O PAD atende uma população total de aproximadamente 3000 idosos. Há 

de se destacar que diariamente há inclusão de pacientes. Para o atendimento 

domiciliar desses pacientes a empresa conta com três enfermeiros.  

O gerenciamento de caso surge a partir do interesse de uma operadora de 

saúde em reduzir custo e melhorar qualidade de vida de seus clientes. Dessa forma 

a operadora de saúde envia uma carteira de clientes à empresa para uma pré-

seleção. Na carteira de clientes enviada à empresa há informações como o nome, 

data de nascimento, categoria do convênio, CID (Código Internacional de Doenças) 

de alguma doença crônica e os valores de utilização do convênio no último ano 

incluindo os procedimentos (internações, cirurgias, exames, etc).  

São incluídos no programa pacientes que apresentam as seguintes doenças 

crônicas: Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC) e Síndromes Neurológicas (Acidente Vascular 

Encefálico, Mal de Alzheimer e Parkinson). 

O programa baseia-se em oferecer a esse cliente: 
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- Visitas domiciliares de enfermeiros 

- Aconselhamento médico por telefone 

- Atendimento Pré Hospitalar – urgência e emergência 24h  

- Remoção inter-hospitalar 

- Ligações telefônicas (telegerenciamento) entre uma visita e outra  

Após definida a carteira de clientes indicados para a participação no 

programa, é realizado a primeira ligação ao paciente chamada de captação. 

Estagiários do curso em graduação em enfermagem e enfermeiros atuam 

no call center, criando e desenvolvendo um elo telefônico com estes clientes. Eles 

fazem o primeiro contato com o usuário (captação), explicando com maiores 

detalhes o programa. Realizam o levantamento de um primeiro histórico do paciente, 

por meio de perguntas sobre as comorbidades que o paciente possui, medicações 

que utiliza e intercorrências de internação ou necessidade de uso do pronto socorro, 

visando confirmar o perfil do paciente para inclusão no programa. Se o paciente 

apresentar o perfil esperado, solicitam uma data preferencial para que o enfermeiro 

realize a primeira visita, deixando os contatos telefônicos para quaisquer dúvidas.  

O programa utiliza alguns critérios de avaliação que visam definir a 

periodicidade de visitas e profissionais aos quais o paciente terá direito. 

Quando os pacientes que apresentam maior dificuldade para controle das 

condições de suas comorbidades, maior resistência às orientações de melhoria dos 

hábitos de saúde prestadas pelos profissionais e que por algum motivo apresentam 

déficit importante de autocuidado ou que o cuidador necessita de auxílio/ orientação 

para o cuidado do paciente, estes são visitados mensalmente pelo enfermeiro(a) e 

trimestralmente recebem uma visita médica para avaliação do paciente, dessa forma 

são incluídos no “módulo mensal” de visitas. 

Já os pacientes que conseguem controlar as condições de suas 

comorbidades freqüentando as consultas regularmente, utilizando medicações 

conforme prescrição médica corretamente e com capacidade para realizar o 

autocuidado, são visitados trimestralmente, dessa forma são incluídos no “módulo 

trimestral”de visitas. 

As visitas aos pacientes são agendadas por um auxiliar administrativo de 

forma que o atendimento diário se limita à uma determinada região (norte, sul, leste, 

oeste e outros municípios), visando facilitar o deslocamento entre uma residência 

outra pela equipe, visto que são agendadas cerca de 10 visitas ao dia. A listagem de 
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pacientes é entregue um dia antes para o motorista e para o (a) enfermeiro(a) 

escalados No dia da visita, o auxiliar administrativo entra em contato com os 

pacientes agendados confirmando a visita e informando um horário aproximado de 

chegada da equipe, visto que dependem das condições de trânsito da cidade de São 

Paulo. 

A função do enfermeiro deixa de ser somente técnica, para se tornar 

sistematizada e abrangente; ele educa sobre saúde e desenvolve um ambiente de 

negociação, levantando problemas, planejando a assistência e avaliando o usuário 

de forma individualizada e integral, respeitando crenças e valores.  

Campedelli apud Diogo, relata  que quando se refere ao idoso, a atuação do 

enfermeiro junto a ele deve estar centrada na educação para a saúde, no “cuidar”, 

tendo como base o conhecimento do processo de senescência e senilidade, e no 

retorno da capacidade funcional para a realização das suas atividades, com objetivo 

de atender às necessidades básicas e alcançar sua independência e felicidade. 38 

O enfermeiro utiliza meios disponíveis para atender as necessidades do 

idoso e da sua família, atuando e reavaliando constantemente todo o processo de 

cuidar, de acordo com as respostas obtidas e a rotina vivenciada.  

Durante a primeira visita ao cliente, o enfermeiro se apresenta e detalha o 

programa, esclarecendo que o cliente pode ou não aceitar participar, enfatizando os 

benefícios sem custo que o programa lhe oferece. É explicado ao paciente os 

benefícios complementares: serviço de orientação médica e o atendimento pré 

hospitalar em geral, dependendo do tipo de contrato com a operadora. 

A adesão ao programa é um dos pontos mais importantes do projeto, pois a 

qualidade e o impacto do primeiro contato do enfermeiro com o cliente é que pode 

determinar se ele adere ou não ao programa.  

A partir desta aceitação é que o enfermeiro avaliará o idoso em todo seu 

contexto. Esta avaliação é realizada por meio de entrevista estruturada (ANEXO A) 

visando à obtenção de dados sócio-demográficos, de dados sobre a história 

pregressa, pessoal e familiar dele, seus hábitos de vida, conhecimento sobre a 

patologia e suas complicações, seu relacionamento familiar e social, seguido de 

exame físico, realizado pelo enfermeiro. Durante a primeira visita a formação do elo 

profissional/ idoso é fundamental para o sucesso do planejamento de enfermagem e 

dos resultados esperados. A partir do estabelecimento do elo de confiança é que o 
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idoso irá aderir às orientações propostas, portanto é importante o enfermeiro saber 

ouvir e utilizar a comunicação de forma adequada.  

 

4.2.1 Consulta de enfermagem  
 

 

O enfermeiro da empresa ao realizar a consulta de enfermagem solicita a 

receita médica, os exames realizados após a última visita. Pergunta se houve 

alguma intercorrência em sua saúde desde a última visita, com detalhes do que 

aconteceu, quando, se procurou pronto socorro, se precisou de internação, onde e 

por quanto tempo. Pergunta como anda o controle da alimentação, a ingesta hídrica, 

se está fazendo atividade física, se está tomando as medicações conforme a 

prescrição e questiona outras queixas. 

Na segunda parte da consulta de enfermagem o enfermeiro da empresa 

realiza o exame físico do paciente, avaliando: peso, altura, circunferência abdominal, 

ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, inspeção de membros superiores e inferiores, 

perfusão tissular periférica e se houver ferida, observa e fotografa a ferida para 

avaliar a evolução. Além de aferir a pressão arterial do paciente e verificar a glicemia 

capilar. 

Após o levantamento de dados e das observações, o enfermeiro levanta os 

problemas, traça as metas e realiza as orientações (prescrição de enfermagem), 

levando em consideração as informações obtidas, crenças, valores e costumes do 

idoso. Serão passadas orientações sobre a patologia do paciente, sua fisiologia e 

complicações, a mudança no estilo de vida (alimentação, atividade física, lazer), e 

sanar todas as dúvidas do cliente e de sua família no que diz respeito à patologia e 

às orientações prestadas. 

O paciente é convidado a indicar um profissional médico de sua maior 

confiança para atuar no programa como “médico assistente”. O médico assistente 

servirá de referência em caso de complicações ou necessidade de auxílio ao 

processo de gestão do cliente, e poderá acompanhar diretamente a evolução do 

paciente junto ao programa. 

Após a avaliação geral do paciente, o enfermeiro formaliza um módulo 

(frequência) de visitas de acordo com as necessidades observadas do cliente e/ou 
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família. A freqüência das visitas pode ser modificada esporadicamente de acordo 

com os resultados obtidos em avaliações (visitas) realizadas. 

Após cada visita, o enfermeiro gera um relatório, que é lançado no 

prontuário eletrônico do paciente, desenvolvido para o programa de gerenciamento. 

Entre uma visita e outra realizada pelo enfermeiro, os estagiários de 

enfermagem do call center, realizam a “ligação extra”, ou seja o telegerenciamento, 

buscando informações sobre o estado de saúde do cliente baseando-se em dados 

conforme registro no prontuário eletrônico relacionados à última visita. No caso de 

perceber alguma necessidade por parte do paciente, encaminham a ligação ao 

médico do serviço de orientação, que sanará dúvidas quando necessário e/ou 

orientará condutas, como o envio da equipe de atendimento pré hospitalar, evitando 

que o paciente se desloque ao pronto socorro. 

A consulta de enfermagem é uma atividade regulamentada  como privativa 

do enfermeiro por meio da lei 7.498 de 25 de junho de 1986,  artigo 11 inciso i 41e 

obrigatória em serviços públicos e privados, em todos os níveis de assistência à 

saúde na assistência de enfermagem.42 

A consulta de enfermagem é uma atividade relevante do enfermeiro, que 

por meio da interação com o paciente e conhecimento científico, atua utilizando sua 

autonomia profissional e avalia o paciente de forma integral e minuciosa.  

A enfermagem, como qualquer profissão, sempre estruturou princípios, 

valores e normas para guiar sua ação. A proposta mais antiga dessa organização foi 

feita por Florence Nightingale, há mais de um século. 43 

A consulta de enfermagem deve abranger o indivíduo como um todo. O 

enfermeiro deve atuar realizando a coleta de dados por meio da anamnese, 

observações (incluindo a linguagem não verbal do paciente) e exame físico.  

A assistência sistematizada  nos permite identificar os problemas dos idosos 

de maneira individualizada36, já que o atendimento é personalizado e individual, 

tratando cada cliente como ser único e especial, respeitando crenças e valores. 

Assim, pode-se restaurar, manter ou melhorar a sua qualidade de vida no contexto 

clínico e social.  

O enfermeiro deve sistematizar a assistência de forma clara e objetiva, 

incentivando o paciente a participar com eficiência do processo da consulta de 

enfermagem. A partir da criação de um relacionamento de confiança, metas poderão 
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ser traçadas pelo profissional e pelo paciente e cumpridas, buscando no dia a dia a 

melhora da qualidade de saúde do paciente. 

Os idosos precisam e devem ser agentes ativos na construção de um novo 

cuidado à própria saúde, participando do tratamento e sendo apoiados e valorizados 

nesse processo. 4 

 

4.3 População 
 

 

Os participantes foram definidos conforme o critério de inclusão da 
pesquisa: 

 
- Pertencer ao programa de atendimento domiciliar de doentes crônicos da 

empresa 

- Possuir termo de adesão ao PAD devidamente assinado 

- Possuir idade igual ou superior a 60 anos  

- Possuir como patologia de base: Hipertensão arterial e/ou Diabetes 

Melittus 

- Capacidade de responder os instrumentos utilizados, podendo o cuidador 

e/ou familiar complementar as respostas  

- Concordar em participar do estudo por meio de assinatura no TCLE 

- Ser paciente do módulo mensal de visitas  da empresa. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

- Idade inferior a 60 anos 

- Não possuir HA ou DM como patologia de base 

- Ser paciente do módulo trimestral de visitas da empresa 

- Não ter condições de compreender e responder os instrumentos utilizados 

- Não concordar em participar do estudo  

 

A concordância em participar da pesquisa foi considerada pela assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE. 

A empresa possui 218 pacientes gerenciados mensalmente no programa de 

atendimento domiciliar. Desses, 82 foram excluídos do estudo. Dentre eles 26 

possuíam idade inferior a 60 anos, 39 não apresentavam hipertensão arterial ou 
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diabetes melittus como patologia de base, 13 não contactuavam (não tinham 

condições de responder ao instrumento, segundo informações do prontuário 

eletrônico), 2 estavam internados na data agendada para visita e 2 cancelaram a 

visita na data agendada. 

Deste modo, 136 pacientes apresentavam os critérios de inclusão da 

pesquisa, porém o processo de amostragem foi intencional e restrito às visitas 

programadas pela empresa em um período de 4 semanas no mês de Abril de 2010, 

representando ao final 40 pacientes entrevistados.  

No entanto, se uma amostra probabilística fosse utilizada considerando a 

média de MIF Total estimada pela amostra atual e um nível de significância de 5% 

(�=0,05) com precisão de 1,1 pontos, um tamanho amostral seria de 40 idosos, o 

que indica que o tamanho amostral utilizado é adequado para essa população.  

 
4.4 Instrumentos 

 
 
Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram: a Ficha de Avaliação 

Pessoal - questionário sócio-demográfico (Apêndice A), elaborado pela 

pesquisadora e a Medida de Independência Funcional – MIF (Anexo B), que visa 

medir o grau de necessidade  de cuidados de terceiros  para realizar tarefas motoras 

e cognitivas.  

 

 

4.4.1 Ficha de Avaliação Pessoal (sócio-demográfica) 

 

 

A Ficha de Avaliação Pessoal objetivou caracterizar o paciente no seu 

contexto sócio demográfico e clínico. 

As questões sócio demográficas objetivaram a identificação dos seguintes 

dados: idade, gênero, raça, estado civil, profissão/ ocupação (atual). 

Em relação aos hábitos de vida foram abordados os itens: atividade física, 

tabagismo, etilismo. 

Do ponto de vista clínico foram avaliados os itens: patologia de base, outras 

comorbidades associadas, medicações em uso e presença de cuidador. 
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Itens que caracterizavam o status do paciente no programa foram utilizados, 

obtendo as informações do prontuário eletrônico. Estes foram: 

- Tempo no programa de atendimento domiciliar: Visando avaliar há quanto 

tempo o paciente recebe as visitas dos enfermeiros. 

- Módulo de visitas: Visando confirmar se o paciente fazia parte do módulo 

de visitas mensais, critério esse de inclusão para a participação da pesquisa. 

 
 

4.4.2 Medida de Independência Funcional (MIF) 

 
 
Traduzida e adaptada no Brasil por Riberto, a MIF (Anexo B) verifica o 

desempenho da pessoa idosa para a realização de um conjunto com 18 tarefas, 

referentes às subescalas de autocuidado, controle esfincteriano, transferências, 

locomoção, comunicação e cognição social. 30 

A sensibilidade de um instrumento de avaliação é de extrema importância 

quando seu objetivo de uso é o acompanhamento clínico dos pacientes ou a 

constatação de melhoras. 9 

 O instrumento em questão necessita de alto grau de compreensão por 

parte do pesquisador, que irá observar as atividades do paciente, como: auto-

cuidado, locomoção, comunicação, resolução de problemas, entre outros. A auto-

aplicação é contra indicada, devendo ser utilizado especificamente por profissionais.  

Alguns estudos de confiabilidade do MIF têm avaliado o impacto da 

formação e da experiência profissional entre os avaliadores. Existem relatos de 

classificações diferentes entre grupos profissionais, onde enfermeiros atribuíram 

pontuação significativamente maior nas habilidades de comunicação do que 

fonoaudiólogos. 32 

Esse instrumento de avaliação funcional foi traduzido para a língua 

portuguesa no Brasil em 2000 e sua validação foi feita por diversos trabalhos, 

envolvendo basicamente a avaliação de propriedades psicométricas e a comparação 

com outros instrumentos de avaliação funcional. 9 

Nas tarefas da MIF, cada item pode ser classificado em uma escala de 

graus de dependência de 7 níveis, sendo o valor 1 correspondente à dependência 
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total e o valor 7 correspondente à normalidade na realização de tarefas de forma 

independente. Assim o valor total varia de 18 a 126. 9 

O MIF é dividido em 2 domínios: cognitivo e motor. No domínio motor o 

instrumento avalia tarefas de autocuidado (alimentação, higiene pessoal, banho, 

vestir-se acima e abaixo da cintura e uso de vaso sanitário), controle de esfíncteres 

(controle da urina e controle das fezes), transferências (leito, cadeira, cadeira de 

rodas, vaso sanitário, chuveiro ou banheira), locomoção (locomoção, escadas). No 

domínio cognitivo o instrumento avalia tarefas de comunicação (compreensão e 

expressão) e cognição social (interação social, resolução de problemas e memória). 

O domínio cognitivo da MIF é um dos maiores diferenciais deste instrumento 

de avaliação funcional frente a outros, pois as tarefas nele incluídas só costumam 

ser avaliadas em testes neuropsicológicos separados. A idéia de testar a 

independência funcional para as atividades cognitivas apresenta uma forma 

inovadora de abordar esses aspectos das funções cerebrais superioras, pois além 

de verificar a capacidade que o paciente tem na sua realização, ainda permite 

verificar a que ponto essa capacidade é reconhecida pelos familiares e cuidadores, 

que passam a delegar atividades ao paciente.9 

O instrumento classifica os pacientes segundo o nível de dependência para 

cada tarefa realizada, da seguinte forma: 

- Independência completa (7): todas as atividades descritas são realizadas 

com segurança, sem ajuda técnica e em tempo razoável 

- Independência modificada (6): a atividade requer uma ajuda técnica, 

adaptação, prótese ou órtese, um tempo de realização demasiado elevado, ou não 

pode ser realizada em condições de segurança suficientes. 

- Supervisão ou preparação (5): a pessoa só necessita de um controle, ou 

uma presença, ou uma sugestão, ou um encorajamento, sem contato físico. Ou 

ainda o ajudante arranja ou prepara os objetos necessários ou coloca-lhe a órtese 

ou prótese (ajuda técnica) 

- Assistência mínima (4): o contato é puramente “tátil”, com uma ajuda leve 

a pessoa realiza a maior parte do esforço. 

- Assistência moderada (3): a pessoa requer mais que um contato leve, uma 

ajuda mais moderada; ela realiza um pouco da metade do esforço requerido para a 

atividade. 
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- Assistência máxima (2): a pessoa desenvolve menos da metade do 

esforço requerido, necessitando de ajuda ampla ou máxima, mas ainda realiza 

algum esforço que a ajude no desempenho da atividade. 

- Assistência total (1): A pessoa efetua esforço mínimo, necessitando de 

ajuda total para desempenhar as atividades. 4 

O instrumento possui clareza na linguagem e é de rápida aplicação, 

facilitando ao pesquisador observar resultados não obtidos nas respostas do 

paciente, mas sim, na observação realizada durante a entrevista. 

As tarefas são avaliadas utilizando como referência o manual da MIF 

disponibilizado no curso de capacitação do instrumento. As questões são 

conduzidas da seguinte forma: 

 

Avaliação do domínio motor 

 

a) Auto cuidado 

- Alimentação:  Precisa de auxílio para cortar  alimentos, abrir latas, servir 

líquidos e passar manteiga no pão? Apresenta dificuldade de deglutição ou 

mastigação?  Precisa do auxílio de outra pessoa para alimentar-se? Faz  uso de 

algum tipo de órtese para alimentar-se?  

- Higiene Pessoal: Precisa de ajuda para lavar o rosto e mãos, pentear os 

cabelos, escovar os dentes? Faz barba (homens) ou costuma se maquiar 

(mulheres)? Precisa que alguém ofereça algum material ou auxilie de alguma forma? 

- Banho (lavar o corpo): Precisa de alguma ajuda para  lavar e enxugar 

alguma parte do corpo (membros, tronco, períneo, pernas)? Há a necessidade de 

adaptação de algum material para que essas atividades sejam realizadas (cadeira, 

barra de segurança, dispor da toalha)?  

- Vestir-se acima da cintura: Precisa de ajuda para se vestir acima da 

cintura (abotoar camisa, calça, zíper)? Há a disponibilidade maior de tempo para 

essa atividade? Utiliza alguma ajuda mecânica (barra, cadeira) para realizar essa 

tarefa? Quem arruma a roupa para se vestir? 

- Vestir-se abaixo da cintura: Precisa de ajuda para se vestir abaixo da 

cintura incluindo os sapatos? Há a disponibilidade maior de tempo para essa 

atividade? Utiliza alguma ajuda mecânica (barra, cadeira) para realizar essa tarefa? 

Quem arruma a roupa para se vestir? 
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- Uso do vaso sanitário: Precisa de ajuda para despir-se  e vestir-se antes 

de utilizar o vaso sanitário? O paciente precisa de ajuda para higienizar-se? Há a 

disponibilidade maior de tempo para essa atividade? Sente-se desequilibrado ao 

realizar essa tarefa? Necessita de algum auxílio mecânico para realizar alguma das 

tarefas acima (barras de segurança)? 

 

b) Controle de Esfíncteres 

- Controle da urina: Consegue segurar a urina? Sente-se molhado (a) com 

freqüência? Sente que a urina “escapa”? Com que freqüência ocorre essa perda 

urinária: diária, semanal, mensal, esporádica? Faz uso de alguma medicação para 

controle de urina? Faz uso de algum dispositivo como urinol, sonda vesical, 

comadre/papagaio ou fraldas? Quem manipula as eliminações nos casos de uso de 

órteses? 

- Controle das fezes: Tem alguma dificuldade para segurar as fezes? Sente 

que escapa fezes em algum momento? Com que freqüência ocorre essa perda 

urinária: diária, semanal, mensal, esporádica? Faz uso de alguma medicação para 

controle da urina? Faz uso de algum dispositivo como colostomia ou 

comadre/papagaio ou fraldas? Quem manipula as eliminações nos casos de uso de 

órteses? 

 

c) Transferências 

- Leito, cadeira, cadeira de rodas: Precisa de alguma ajuda para entrar ou 

sair da cama, cadeiras ou cadeira de rodas? Utiliza alguma barra, tábua de 

transferência ou suporte para entrar ou sair da cama, cadeira ou cadeira de rodas? 

Demora um tempo acima do usual para levantar-se? No caso do uso de cadeira de 

rodas, precisa de ajuda para travar as cadeiras, levantar os apoios de pés e acionar 

os freios? 

- Vaso sanitário: Precisa de alguma ajuda para sentar ou levantar-se do 

vaso sanitário? Utiliza alguma barra, tábua de transferência ou suporte para sentar 

ou levantar-se do vaso sanitário? Senta-se e/ou levanta-se com um pouco de 

dificuldade? Demora um tempo acima do usual para sentar-se ou levantar-se? No 

caso do uso de cadeira de rodas, precisa de ajuda para travar as cadeiras, levantar 

os apoios de pés e acionar os freios? 
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- Banheira ou chuveiro: Precisa de alguma ajuda para entrar no chuveiro ou 

banheira? Demora um tempo acima do usual para sentar-se ou levantar-se?  

ou banheira? Sente algum medo ou receio de entrar ou sair sozinha no 

chuveiro ou banheira? Pede ajuda de alguém para entrar ou sair da banheira ou 

chuveiro? Utiliza cadeira de banho para entrar no chuveiro? 

Nesses quesitos foi possível solicitar ao paciente que mostrasse  o quarto e 

banheiros, assim como salas, cozinha e escritório para avaliação das barras, apoios 

e cadeira de banhos. No caso do uso de cadeira de rodas, precisa de ajuda para 

travar as cadeiras, levantar os apoios de pés e acionar os freios ou que alguém 

manipule a cadeira até o banheiro? 

 

d) Locomoção 

- Marcha/ cadeira de rodas: Sente alguma dificuldade para se locomover em 

pequenas e grandes distâncias (50m em ambientes fechados)? Sente alguma 

sensação de desequilíbrio para se locomover? Necessita de apoio do tipo corrimãos, 

bengalas, andador, órteses ou apoiar-se na parede para se locomover em pequenas 

e grandes distâncias? No caso do uso de cadeira de rodas, consegue locomover-se 

sozinho? Precisa de ajuda em degraus, rampas, desníveis, obstáculos em geral? 

- Escadas: Precisa de ajuda para subir ou descer escadas (12 a 14 

degraus)? Precisa do uso do corrimão para subir ou descer escadas? Sobe as 

escadas em um tempo menor que o usual?  

 

Avaliação do domínio cognitivo 

 

a) Comunicação 

- Compreensão: A compreensão é avaliada mediante observação desde o 

início da consulta de enfermagem pelo enfermeiro (a) da empresa e no decorrer da 

entrevista da pesquisadora. Durante a consulta de enfermagem vários 

questionamentos são realizados e a compreensão é avaliada mediante a coerência 

das respostas de assuntos complexos (assuntos de jornais, novelas, religião, 

futebol) e assuntos sobre as necessidades cotidianas básicas (medicações, nutrição, 

higiene,sono). Também é realizada a pergunta se o paciente utiliza aparelho auditivo  

ou apresenta algum déficit auditivo . 
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O que o (a) Sr (a) entende de sua doença? O que o (a) Sr (a) sabe falar 

sobre a novela de ontem ou o jornal?  

- Expressão: A expressão é avaliada mediante a coerência das respostas 

das questões da própria pesquisadora e do nível das respostas dos pacientes  em 

relação a questões complexas e de necessidades do cotidiano. 

 

b) Cognição Social 

- Interação Social: Esse item é avaliado levando em conta a  forma de 

entrosamento do paciente com os familiares e/ou acompanhantes durante a visita, e 

como o paciente fala do seu dia a dia (informalmente), questionando:  O que gosta 

de fazer? Telefona para amigos ou parentes? Recebe visitas? Qual a freqüência? 

Como se sente quando está em seu grupo familiar ou de amigos, nas consultas, na 

fisioterapia? Há necessidade de alguém para estimular as relações ou controlar o 

paciente em um determinado grupo? Faz uso de algum antidepressivo? 

- Resolução de Problemas: Nessa questão são abordadas as questões: 

Quem marca as consultas médicas para ele (a)? Quem compra e organiza os 

remédios? Quem faz compra em casa? Se precisar de uma tarefa externa à 

residência, o paciente realiza ou necessita do auxílio de alguém? Quem paga as 

contas de rotina (água, luz, telefone)?   

- Memória: Na tarefa memória é observado o paciente desde a consulta de 

enfermagem, quando o é perguntado quando foi a última consulta com as 

especialidades médicas de costume, data que  realizou os exames, onde estão os 

últimos exames, peso da última consulta, valor da glicemia capilar ou da pressão 

arterial na última verificação, horário de ingestão dos remédios, entre outros 

questionamentos do enfermeiro. No entanto, durante a entrevista são abordadas as 

seguintes questões: Como está sua memória? Quando guarda algo, consegue 

encontrá-lo com facilidade? Memoriza nomes, datas, acontecimentos? Reconhece 

amigos e familiares? Consegue se lembrar da rotina diária (hora das alimentações, 

atividades em geral, medicamentos)? 44 

A pesquisadora participou do treinamento, como ouvinte do curso “Medida 

de Independência Funcional”, realizado pela Rede Lucy Montoro – Instituto de 

Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo, com carga horária total de 8 horas (Anexo D). 
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4.5 Aspectos ético-legais 
 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, foram seguidas 

as diretrizes da Portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Instituição de Ensino – 

Universidade de Guarulhos sob o parecer nº 63/2009 (ANEXO C) 

Após aprovação a pesquisadora buscou uma empresa que desenvolvesse o 

trabalho de gerenciamento de pacientes portadores de doenças crônicas, similar à 

empresa em que atuou. 

Identificado a empresa, foi encaminhado à diretoria executiva o projeto de 

pesquisa para análise e autorização.  

A coleta de dados foi autorizada pela direção executiva da empresa, desde 

que  não interferisse na sua rotina   (Apêndice B) .  

O TCLE foi aprovado junto ao projeto pelo Comitê de Ética da Universidade 

de Guarulhos e pela empresa que autorizou a coleta de dados (APÊNDICE C). Após 

assinado pelos sujeitos  da pesquisa foram arquivados, de forma a preservar a 

privacidade dos sujeitos da pesquisa. 

 

 
4.6 Coleta de dados 

 
 
Inicialmente foi realizada uma avaliação dos prontuários eletrônicos de 

todos os pacientes pertencentes ao PAD, sendo pontuados os pacientes que 

apresentaram os critérios de inclusão da pesquisa. A patologia de base foi 

considerada tendo em vista o Código Internacional de Doenças (CID) contido no 

prontuário do paciente. Foram excluídos nessa fase os pacientes que foram 

identificados por meio dos relatórios médicos e de enfermagem como “não 

contactuante”, na maioria dos casos relacionado à seqüelas de AVE. 

Após a seleção dos pacientes que apresentavam os critérios de inclusão 

para a pesquisa, por meio do prontuário eletrônico foram coletados seus dados  

como: nome, idade, patologia de base, outras comorbidades, telefone e endereço.  



46 

Em seguida foi contactado o paciente e/ou responsável explicando o 

objetivo do estudo e solicitando autorização para a realização da visita da 

pesquisadora.  

Os pacientes selecionados para as visitas foram aqueles que aceitaram 

participar da pesquisa após o primeiro contato telefônico e estavam relacionados na 

agenda da empresa. 

Um dia antes das visitas, ao ter acesso às listas de pacientes dos 

enfermeiros, a pesquisadora consultava as listas buscando qual delas tinha o 

número maior de pacientes com os critérios de inclusão para a pesquisa naquele 

determinado dia. As visitas foram realizadas em horário comercial, de segunda a 

sábado. A pesquisadora utilizou o carro da empresa, junto ao motorista e um 

enfermeiro . 

O enfermeiro iniciava as consultas de enfermagem conforme o protocolo da 

empresa, solicitando informações sobre o quadro clínico atual do paciente, 

intercorrências, exames, medicações, alimentação, atividade física e rotina diária em 

geral. Seguia realizando o exame físico, verificando os dados antropométricos, a 

aferição da pressão arterial e a glicemia capilar. As informações eram fornecidas 

pelo paciente e na maioria das vezes complementadas pelo familiar e/ou cuidador. 

Após a realização da consulta, o enfermeiro elaborava as metas junto aos pacientes 

e realizava as orientações pertinentes ao quadro clínico atual de cada um. 

Durante a realização da consulta de enfermagem, a pesquisadora 

aproveitava as informações pertinentes ao seu estudo relatadas e observadas.  O 

paciente era estimulado a se comunicar, lembrar de fatos de sua rotina diária, se  

deslocar e movimentar para buscar exames realizados e medicações que utilizava, 

assim como para verificação do peso, e outras medidas antropométricas realizadas 

pelo enfermeiro.  

Um exemplo que podemos citar de aproveitamento de informações e ações 

durante a consulta de enfermagem da empresa, é quando o enfermeiro  solicitava 

que o paciente buscasse os últimos exames realizados. Por meio desta solicitação, 

o enfermeiro incentivava o paciente a realizar tarefas correspondentes a vários itens 

avaliados na MIF, como: transferência (cadeira), locomoção, compreensão (entende 

instruções), memória (lembrar de rotinas diárias) e ainda interação social (como 

interage durante a consulta). 
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Ao término das orientações prestadas ao paciente e/ou familiares, o(a) 

enfermeiro(a) da empresa comunicava ao paciente e familiar (ou cuidador) que a 

pesquisadora iniciaria o processo da coleta de dados, com a apresentação formal da 

pesquisadora (nome, profissão, local de trabalho, local de estudo, linha de 

pesquisa).  

Em situações nas quais o paciente encontrava-se sozinho para a realização 

da consulta de enfermagem, foi solicitada a presença de um familiar ou cuidador 

para acompanhar o processo de explicação do estudo, assinatura do termo de 

adesão e coleta de dados. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi lido 

junto ao paciente, o familiar e/ou cuidador, e solicitado que esclarecessem suas 

dúvidas. 

À partir da manifestação verbal do paciente em participar da pesquisa, foi 

solicitada a assinatura do paciente ou responsável. A assinatura do responsável se 

deu quando o paciente não apresentava condições para tal, como: sequela de AVE , 

ser portador do Mal de Parkinson ou apresentar déficit visual. 

Após assinatura do TCLE, foi exposto ao paciente e responsável o conteúdo 

dos dois instrumentos da pesquisa: um que aborda os seus dados sócio 

demográficos e hábitos de vida (atividade física, vícios, entre outros) e o outro 

instrumento (MIF) que  avalia o grau de dependência em atividades de vida diária e 

cognição. 

  

4.6.1 Entrevista Sócio Demográfica 

 

A entrevista sócio demográfica direcionou questões diretas como: estado 

civil, profissão/ ocupação, idade, se possui cuidador, grau de parentesco do 

cuidador, visando caracterizar esse paciente. Complementando a pesquisa sócio 

demográfica, questionamentos sobre sua saúde foram realizados, como: 

- Patologia de base: Qual a patologia de base  

- Outras comorbidades: Quais outras comorbidades (comorbidades) o 

paciente apresentava. Essa informação é importante pois sabe-se que muitas vezes 

outra comorbidades associadas podem interferir na capacidade funcional do 

paciente. A pergunta direcionada a esse quesito foi: “O Sr ou Sra possui alguma 

outra doença que não seja a hipertensão arterial e/ou a Diabetes Melittus? Em que 

essa doença te incomoda/atrapalha?” 
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Esses dados foram confirmados por meio dos resultados de exame, 

medicamentos em uso e auxílio do cuidador ou responsável, assim como pelo 

prontuário eletrônico do paciente.  

 Para isso, foram levantados alguns dados: 

- Medicamentos em uso: Foi solicitado que o paciente buscasse os 

medicamentos em uso e as respectivas receitas médicas. Os nomes dos 

medicamentos foram anotados. Quando houve divergência entre os medicamentos 

apresentados (caixas ou blisters) e os contidos nas receitas médicas, foi solicitada 

explicação ao paciente e/ou acompanhante o motivo da divergência.  

- Atividade física: Esse item buscou saber se o paciente realizava alguma 

atividade física, o tipo de atividade e a freqüência da realização. A questão foi 

complementada perguntando se alguém acompanhava ou auxiliava nas atividades 

físicas, visando caracterizar da melhor forma o grau de ajuda necessária.  

- Tabagismo e Etilismo: Esse item buscou saber se o paciente mantinha 

algum desses vícios e a quantidade diária utilizada. Conseguimos apoio dos 

acompanhantes para confirmar ou não as respostas relacionadas à quantidade. 

 

4.6.2 Avaliação da independência funcional 

 
A MIF é um instrumento de avaliação da incapacidade de pacientes com 

restrições funcionais de origem variada. Seu objetivo primordial é avaliar a forma 

quantitativa a carga de cuidados demandada por uma pessoa para a realização de 

uma série de tarefas motoras e cognitivas de vida diária. Entre as atividades 

avaliadas estão os autocuidados, as transferências, locomoção, controle 

esfincteriano, comunicação e cognição social.9 

A aplicação da MIF foi realizada com o auxílio do conteúdo da árvore de 

decisões do instrumento que consta do manual de orientação funcional para a 

utilização da MIF e das instruções recebidas no curso de capacitação do 

instrumento. 

Algumas adaptações foram necessárias para melhor detalhamento das 

informações: 

Na tarefa locomoção, no caso do paciente não possuir independência 

completa foi perguntado que tipo de auxílio para locomoção era usado. Foram 

referidos a bengala, o andador, cadeira de rodas e a situação de ser acamado. 
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Uma situação interessante na questão da tarefa resolução de problemas, é 

de alguns pacientes que possuíam a capacidade de desenvolver as tarefas, como: 

organizar os remédios, marcar consulta, porém, eram essas tarefas eram realizadas 

pelo cuidador ou familiar que relatou ser mais prático e rápido ou por comodidade do 

próprio paciente. 

No item compreensão foi observado se a enfermeira da empresa, os 

familiares e/ou cuidadores e a pesquisadora precisavam repetir frases ou palavras, 

falar lentamente ou complementar as frases com gestos, e no item expressão foi 

observado se o paciente precisava expressar-se repetidamente para que fosse 

entendido. 

Ao término da entrevista, perguntávamos ao paciente e cuidador/ familiar se 

precisavam de algum esclarecimento sobre as questões realizadas ou se queriam 

complementar alguma informação. 

A pesquisadora informava que uma cópia do TCLE ficaria no prontuário do 

paciente, e que o resultado final da pesquisa poderá ser visto após a sua defesa, 

solicitando aos enfermeiros da empresa que terão acesso ao trabalho na íntegra. 

 
4.7 Análises estatísticas 

 

Na primeira sessão é apresentada uma análise descritiva 45 dos dados por 

meio de médias e erros padrões nos casos das variáveis quantitativas; e por meio 

de freqüências absolutas e percentuais no caso das variáveis qualitativas. 

A análise inferencial consiste de Análise de Associação dos valores da MIF 

com os dados sócio-demográficos. Essas associações e foram verificadas para as 

variáveis qualitativas por meio de Teste t de Student 46 ou Teste de Mann-Whitney 
47, dependendo da normalidade dos dados. E para as variáveis quantitativas foram 

aplicados Testes de Comparação de Pearson ou de Spearman 47, também de 

acordo com o ajuste a distribuição normal. 

Para as conclusões foi considerado um nível de significância de 5% (� = 

0,05) sob hipótese bicaudal. 
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5  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Inicialmente apresentamos a análise descritiva dos dados, com o objetivo de 

caracterizar a amostra estudada. Para as variáveis qualitativas apresentamos em 

forma de tabelas as freqüências relativas (%) e absolutas (N) das categorias de cada 

variável. Para as variáveis quantitativas apresentamos médias e desvios padrões a 

fim de caracterizar as medidas propostas. 

 
5.1 Caracterização sócio demográfica dos Sujeitos 
 

A distribuição dos 40 pacientes avaliados no domicílio, segundo as 

características sócio demográficas são demonstradas na tabela 1: 

 
 Tabela 1: Variáveis sócio demográficas dos idosos estudados. São Paulo, 2010. 

Variáveis N % 
   
Idade   

60 a 69 5 12,5 
70 a 79 16 40,0 
80 ou mais 19 47,5 

Gênero   
Feminino 29 72,5 
Masculino 11 27,5 

Estado Civil   
Viúvo 20 50,0 
Casado 16 40,0 
Solteiro ou divorciado 04 10,0 

Raça   
Branca 36 90 
Parda 03 7,5 
Negra 01 2,5 

Profissão   
Aposentado ou pensionista 30 75,0 
Profissionalmente ativo 10 25,0 

Existência de cuidador   
não 22 55,0 
sim 18 45,0 

Parentesco do cuidador   
Cônjuge 1 5,6 
Filho(a) 9 50,0 
Profissional 8 44,4 

Prática de atividade física   
Não 33 82,5 
Sim 7 17,5 

   

 

A amostra envolvendo 40 idosos foi composta por uma população em sua 

maioria do gênero feminino (72,5%).  Estudos que pesquisaram idosos em diversas 
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áreas, como em estudos com doença crônica, doença de Alzheimer, assistência 

domiciliar, idosos vítimas de fratura e portadores de Diabetes Melittus demonstram 

concordância com o estudo quando relacionado à predominância da população 

feminina.35,48,49,50,51,52 Outros estudo que pesquisaram pacientes com AVE e 

Insuficiência Cardíaca divergem deste resultado, demonstrando uma população em 

sua maioria do gênero masculino.53,54,55   

A idade média foi de 79 anos (desvio padrão 8 anos), sendo a menor idade 

62 anos e a maior idade 95 anos. Na população estudada houve o predomínio da 

população com 80 anos ou mais (47,5%). O resultado de dois estudos de idosos em 

assistência domiciliar demonstrou média etária  maior que 80 anos.35,51
  

 Nessa população 60% vivem sem companheiro afetivo, sendo que 50% do 

total da população são viúvos. A situação conjugal apresentada no estudo é 

semelhante à outros estudos que avaliam a capacidade funcional de idosos em 

assistência domiciliar. 35,51Estudos em pacientes com AVE e idosos pós trauma 

apresentam maioria da população com estado civil casados, enquanto os viúvos 

aparecem em segundo lugar nestes resultados.54,56
    

 

A raça predominante nos idosos estudado foi a branca (90%), enquanto a 

raça negra foi a menos predominante (2,5%). Outros estudos apresentaram dados 

semelhantes. Um estudo em idosos vítimas de fratura também apresentou 

predominância da raça branca em sua população, 82,4% seguido de 5,9% da raça 

parda e 2,9% da raça negra.48 Outro estudo que pesquisou capacidade funcional e 

independência de idosos apresentou em sua população 78,68% idosos da raça 

branca, predominante no estudo, 11,48% de negros, 9,02% de pardos e 0,82% de 

amarelos.57 

Em relação à ocupação atual, 75% são aposentados ou pensionistas, e 

somente 25% são profissionalmente ativos. Em estudo com idosos portadores de 

Doença de Alzheimer, 100% eram aposentados.50 Outros estudos com resultados 

semelhante, é o de idosos portadores de AVE que apresentam 72,7% de 

aposentados e pensionistas53 e de idosos vítimas de fraturas, que apresentou 73,5% 

de aposentados.48
  

Verificamos que 45% dos idosos estudados possuem cuidador. Números 

signficativamente maiores foram encontrados em um estudo de idosos 

hospitalizados o qual 89,28% possuíam cuidador58, e outro estudo que pesquisou 

idosos com AVE em que 61,4% dos idosos possuíam cuidadores.53
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Em relação ao grau de parentesco dos cuidadores, 50% dos idosos são 

cuidados pelos filhos e 44,4% dos idosos são cuidados por profissionais, conforme 

descrição na tabela 1. Quanto aos profissionais, os mesmos eram cuidadores 

contratados, nem sempre profissionais de enfermagem. 

Necessitar de um cuidador é uma condição abordada em diversos estudos 

que avaliam capacidade funcional nos idosos. Alguns estudos referem que os filhos 

são em sua maioria os responsáveis pelos cuidados ao paciente35,51, enquanto 

outros apontam para o cônjuge como o maior responsável pelos cuidados ao idoso. 

50,53,54,58 

No Brasil, a transição demográfica e a transição epidemiológica 

apresentam, cada vez mais, um quadro de sobrevivência de idosos na dependência 

de uma ou mais pessoas que suprem as suas incapacidades para a realização das 

atividades de vida diária. Estas pessoas são familiares dos idosos, especialmente, 

mulheres, que, geralmente, residem no mesmo domicílio e se tornam as cuidadoras 

de seus maridos, pais e até mesmo filhos.22 

Foi possível observar que 82,5% dos idosos não praticam atividade física . 

Dentre as de maior adesão pelos idosos, a caminhada é a que mais se destaca, com 

freqüência média de 3 vezes por semana. Em um estudo sobre capacidade 

funcional em idosos com Doença de Alzheimer, 26,7% dos pacientes praticavam 

atividade física coincidindo ser a caminhada a atividade mais freqüente.50 Dois 

estudos sobre idosos vítimas de fratura trazem um percentual inferior de realização 

de atividade física antes do trauma. No primeiro estudo somente 11,8% dos 

pacientes relataram realizar atividade física antes do trauma,48 enquanto no segundo 

estudo somente 12,4% tinham essa prática,56 sendo a caminhada a atividade de 

maior adesão em ambos. 

Além do significativo impacto que a atividade física regular pode ter na 

manutenção da capacidade funcional do idoso, ela pode ter efeitos importantíssimos 

na prevenção e no tratamento de doenças crônicas que podem surgir com o 

envelhecimento. Isso quer dizer que ela pode reduzir a taxa de morbidade e morte 

precoce, além de preservar a qualidade de vida e o aumento da longevidade em 

condições ótimas de saúde.59 A prática da atividade física é um fator modificável, e 

portanto deve ser alvo de intervenção.55 
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A tabela 2 apresenta as frequências e porcentagens de atividade física pela 

idade para verificação de associação pelo Teste Exato de Fisher, na qual 

verificamos que não há associação.  

 
Tabela 2 – Teste de associação entre atividade física e idade. São Paulo, 2010. 

Idade 
< 80 anos >=80 anos 

Total Atividade 
 Física 

N % Idade % Atividade N % Idade % Atividade N % Idade % Atividade

p-valor 

não 16 76,2 48,5 17 89,5 51,5 33 82,5 100,0
sim 5 23,8 71,4 2 10,5 28,6 7 17,5 100,0
Total 21 100,0 52,5 19 100,0 47,5 40 100,0 100,0

0,248* 

*Teste Exato de Fisher. 
 

A tabela acima demonstra que dos idosos que realizam atividade física, 2 

possuem 80 anos ou mais. Essa informação não surpreende quando comparada ao 

que Veras60 relata que mais de 80% das pessoas idosas (acima de 60 anos) estão 

bem de saúde, mantendo sua independência e autonomia, podendo exercer todas 

as atividades própria para uma pessoa de sua idade. 

Em um estudo sobre atividade física e envelhecimento relata que as 

pessoas maiores de 50 anos de idade realizam por causa de indicação médica, 

seguido da indicação de amigos.61 Esta informação nos faz perceber a importância 

da influência do profissional de saúde nas condutas de vida de um paciente. 

 
 
5.2 Descrição das informações clínicas dos idosos estudados 
 
 

Abaixo apresentamos a descrição das informações clínicas dos idosos 

estudados.  
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    Tabela 3 – Informações clínicas dos idosos estudados. São Paulo, 2010. 

Variáveis N % 
   
Patologia de base   

DM 2 5,0 
HA 26 65,0 
HA e DM 12 30,0 

Comorbidades Associadas   
Nenhuma 02 5,0 
1 a 2 26 65,0 
3 a 4 11 27,5 
5 a 6 01 2,5 

Cardiopatia   
não 24 60,0 
sim 16 40,0 

Dislipidemia   
não 29 72,5 
sim 11 27,5 

Artrose   
não 34 85,0 
sim 6 15,0 

AVE   
não 35 87,5 
sim 5 12,5 

Depressão   
não 36 90,0 
sim 04 10,0 

Medicamentos   
1 a 3 6 15,0 
4 a 6 16 40,0 
7 ou mais 18 45,0 
Total 40 100,0 

   

 

Verificamos na Tabela 3 que das comorbidades de base de maior 

importância para o estudo, a HA (Hipertensão Arterial) é a mais freqüente, presente 

em 95% dos idosos, enquanto o DM (Diabetes Melittus) aparece em 35% dos 

idosos. Foram encontrados na amostra pacientes que apresentam as duas 

comorbidades conjuntas, no total de 12%  do total da amostra. 

Muitos estudos apresentam concordância em relação à prevalência da HA, 

quando relatam a HA como a principal doença crônica. 49,50,54,55,56 Em um estudo 

realizado com idosos hospitalizados, a HA e o DM foram as  comorbidades 

predominantes entre esta população.58 

No estudo observamos que somente 2 pacientes (5%) não apresentaram 

outras comorbidades associadas. O restante da amostra apresentou em média 2 

comorbidades associadas, variando entre 1 e 6 comorbidades por paciente, 

conforme descrito na Tabela 3. Em dois estudos com idosos em assistência 

domiciliar, o resultado demonstrou a média de 6 comorbidades por paciente.35,51 Em 
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idosos portadores de doença cardíaca, a média de comorbidades associadas foi de 

3,9 (±1,7).55 

Dentre as comorbidades de maior prevalência identificamos a cardiopatia, 

presente em 40% dos idosos. Em um estudo de idosos com AVE, há predomínio das 

doenças cardiovasculares, destacando-se as doenças cardíacas tais como infarto 

agudo do miocárdio e arritimias cardíacas.54 A cardiopatia ainda aparece em 20,6% 

dos idosos em um estudo de capacidade funcional em idosos portadores de doença 

crônica em São Paulo49.    

A dislipidemia, aparece   como   uma   das   comorbidades   prevalentes 

entre os idosos estudados, presente em 27,5% dos idosos conforme demonstrado 

na Tabela 15. Essa comorbidade também aparece em outros estudos, como em 

idosos pós trauma (24%)56 e idosos com AVE (11,4%).54 

A artrose aparece em 15% dos idosos idosos estudados, porcentagem 

maior que a incidência de pacientes que possuem exclusivamente o Diabetes 

Melittus no estudo. A osteoartrose é uma doença crônica, progressiva e 

degenerativa de articulação, sendo a causa mais comum de incapacidade nos 

Estados Unidos e a mais comum das afecções das articulações sinoviais, com dor 

substancial e incapacidade.62 

Em um estudo da independência funcional em pacientes portadores de 

insuficiência cardíaca, a artrose aparece em uma proporção expressiva (56,8%) 

dentre as condições clínicas associadas.55 A artrose também pode ser demonstrada 

como comorbidade associada em idosos pós trauma, presente em 15,7% da 

população do estudo.56 

O AVE também merece destaque, presente em 12,5 % dos idosos. Essa 

comorbidade também aparece em um estudo de capacidade funcional em idosos 

pós trauma em 10,7% da população.56   

A depressão aparece em 10% dos idosos estudados. No estudo de 

capacidade funcional de idosos pós trauma, 28,1% da população apresentaram 

depressão.56 Outros estudos trazem a prevalência de transtornos neuropsiquiátricos, 

porém não demonstram especificamente a Depressão.35,51    

Em relação à utilização de medicamentos, os idosos tomam em média 6 

medicações diferentes (desvio padrão 2,819 medicamentos), sendo  que estes 

números variam entre o mínimo de 1 e o máximo de 13 medicamentos diariamente 

(Tabela 20). No que diz respeito ao número de medicamentos utilizados, um estudo 
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sobre independência funcional em idosos em assistência domiciliar traz a 

quantidade de medicamentos utilizados por paciente semelhante, apresentando em 

média 5,23%, variando entre o mínimo de nenhuma e o máximo de 12 

medicamentos por dia.35     

Quanto ao tabagismo e ao etilismo, somente 1 idoso (2,5%) relatou o hábito 

de fumar (média de 10 cigarros por dia), enquanto nenhum idoso relatou ingerir 

bebida alcoólica. Um número relativamente baixo quando comparado a um estudo 

sobre capacidade funcional em pacientes pós AVE, que relata ter 25% de tabagistas 

em sua amostra.54 Em um estudo de capacidade funcional em idosos pós trauma a 

maioria da população estudada (70,2%) referiu não tomar nenhuma bebida 

alcoólica.56 

A tabela 4 apresenta as frequências e porcentagens do gênero pela 

patologia de base para verificação de associação pelo Teste Exato de Fisher, na 

qual verificamos que não há associação. 

 

Tabela 4 – Associação das variáveis gênero e patologia de base dos idosos estudados. São Paulo, 2010. 

Gênero 
Feminino Masculino 

Total Patologia de 
base 

N % 
Gênero % Patologia N % 

Gênero % Patologia N % 
Gênero % Patologia

p-valor 

DM ou HA 20 69,0 71,4 8 72,7 28,6 28 70,0 100,0
DM e HA 9 31,0 75,0 3 27,3 25,0 12 30,0 100,0
Total 29 100,0 72,5 11 100,0 27,5 40 100,0 100,0

0,570* 

*Teste Exato de Fisher. 
 
 Uma pesquisa de revisão bibliográfica sobre a epidemiologia da hipertensão 

arterial sistêmica no Brasil, aponta que em 11 estudos a hipertensão é de maior 

prevalência entre os homens contra 6 estudos com predominância feminina.63 

Quando abordado a questão das principais causas de mortalidade em mulheres 

idosas o Diabetes tem importância relativa mais elevada, com taxa semelhante à 

observada entre os homens. Nos homens idosos as doenças hipertensivas e o 

Diabetes também se destacaram.64 
 

 

A tabela 5 apresenta as frequências e porcentagens de atividade física pela 

artrose para verificação de associação pelo Teste Exato de Fisher, na qual 

verificamos que não há associação. 
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Tabela 5 – Teste de associação entre atividade física e artrose. São Paulo, 2010. 

Artrose 
não não 

Total Atividade 
 Física 

N 
%  

Artrose 
%  

Atividade N 
%  

Artrose 
%  

Atividade N 
%  

Artrose 
%  

Atividade  

p-valor 

não 27 79,4 81,8 6 100,0 18,2 33 82,5 100,0 
sim 7 20,6 100,0 0 0,0 0,0 7 17,5 100,0 
Total 34 100,0 85,0 6 100,0 15,0 40 100,0 100,0 

0,289* 

*Teste Exato de Fisher. 
 

Apesar do presente estudo não ter apresentado associação entre a artrose 

e atividade física, sabe-se que a dor associada à osteoartrose é a principal causa de 

restrição da atividade física em idosos.62 

 

   
5.3 Descrição dos dados da MIF 
 
A seguir são apresentados os escores da MIF dos idosos que participaram do 

estudo. 

 
Tabela 6- Escores dos valores da MIF para os 40 idosos da pesquisa. São Paulo, 2010. 

Escores N Média Desvio padrão Mínimo Máximo 
MIF Total (18-126) 40 106,08 25,541 34 126
MIF Cognitivo (5-35) 40 28,45 5,818 11 35
MIF Motor (13-91) 40 77,63 20,638 17 91

 
Os escores de avaliação da capacidade funcional obtidos com a aplicação 

do MIF são apresentados na Tabela 6. A pontuação da MIF total (MIFt) variou de 34 

a 126, com média de 106,08 (±25,5). Na MIFm (MIF motora) a pontuação variou de 

17 a  91, com média de 77,63 (±20,6), enquanto na MIFc (MIF cognitiva) a 

pontuação variou de 11 a 35, com média de 28,45 (±5,8).  

Esses resultados podem ser considerados relativamente altos quando 

comparados a outros estudos. Um estudo sobre independência funcional em idosos 

no âmbito da assistência domiciliária mostram uma média do MIFt de 61,08, MIFm 

de 41,03 e MIFc de 20,05. Uma característica que explica tais valores, é que 50% da 

população estudada se encontrava acamada.35 Dados semelhantes também foram 

encontrados em idosos portadores de insuficência cardíaca que demonstraram a 
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média do MIFt de 96,4, MIFm 70,8 e MIFc de 25,6, relatando médias elevadas com 

pontuações ≥5.55 

 

Tabela 7- Valores do domínio motor da MIF para os 40 idosos da pesquisa. São Paulo, 2010. 

 Dependência
Total 

Dependênci
a 

Máxima 

Dependência
Moderada 

Dependência 
Mínima 

Supervisão,  
estímulo ou 

preparo 

Indep. 
Modificada 

Indep. 
Completa 

  

Auto cuidado 

Alimentação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,0 3 7,5 35 87,5

Higiene pessoal 1 2,5 2 5,0 0 0,0 1 2,5 1 2,5 2 5,0 33 82,5

Banho 3 7,5 3 7,5 0 0,0 2 5,0 1 2,5 4 10,0 27 67,5

Vestir superior 3 7,5 1 2,5 2 5,0 0 0,0 1 2,5 2 5,0 31 77,5

Vestir inferior 4 10,0 2 5,0 2 5,0 0 0,0 1 2,5 4 10,0 27 67,5

Uso do vaso 
sanitário 3 7,5 1 2,5 1 2,5 0 0,0 3 7,5 2 5,0 30 75,0

 Controle de Esfincteres 

Controle da urina 4 10,0 0 0,0 4 10,0 0 0,0 1 2,5 9 22,5 22 55,0

Controle das fezes 3 7,5 1 2,5 2 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 85,0

Transferências      

Leito, cadeira, 
cadeira de rodas 4 10,0 0 0,0 1 2,5 0 0,0 0 0,0 10 25,0 25 62,5

Vaso sanitário 4 10,0 0 0,0 1 2,5 0 0,0 0 0,0 15 37,5 20 50,0

Banheiro ou 
chuveiro 4 10,0 0 0,0 2 5,0 1 2,5 1 2,5 11 27,5 21 52,5

Locomoção 

Marcha, cadeira de 
rodas 4 10,0 0 0,0 2 5,0 0 0,0 2 5,0 20 50,0 12 30,0

Escadas 5 12,5 2 5,0 2 5,0 1 2,5 2 5,0 20 50,0 8 20,0

 
 
A tabela 7 apresenta os escores do domínio motor da MIF, com suas 

porcentagens em relação ao total.  

O domínio motor da MIF é subdivido em 4 dimensões: autocuidado 

(alimentação, higiene pessoal, banho, verstir-se acima e abaixo da cintura e uso do 

vaso sanitário), controle de esfíncteres (urina e fezes), transferências (leito, cadeira, 

cadeira de rodas, vaso sanitário e chuveiro) e locomoção (marcha e escadas). 
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Os resultados apresentados na Tabela 7 mostram que no domínio da MIFm, 

na dimensão autocuidado, as tarefas que apresentaram maior pontuação para 

independência foram a alimentação (95% de independência, sendo 87,5% de 

independência completa e 7,5% de independência modificada), seguida por higiene 

pessoal (87,5% de independência, sendo 82,% de independência completa e 5% de 

independência modificada) e vestir-se parte superior (82,5% de independência, 

sendo 77,5% de independência completa e 5% de independência modificada). 

Em um estudo que compara a visão do profissional e do cuidador referente 

à capacidade funcional do idoso em atendimento domiciliar, a tarefa alimentação 

também apresentou a maior pontuação na visão dos profissionais.51 Já em pacientes 

com AVE, em que o estudo mostra que a população estudada apresenta 

dependência em todas as dimensões, a alimentação foi a tarefa que obteve a maior 

pontuação .65  

Na dimensão auto cuidado, a tarefa higiene pessoal aparece com 100% de 

independência em pacientes portadores de Doença de Alzheimer.50  Pacientes com 

AVE, demonstraram que necessitam de ajuda máxima ou moderada para essa 

tarefa.65 

Na dimensão controle de esfíncteres, a tarefa de controle das fezes obteve 

85% de independência completa. Foram referidas queixas sobre constipação, 

porém, de acordo com os critérios da MIF, pacientes que utilizam alimentos para 

melhora do funcionamento intestinal se enquadram na classificação de 

independência completa (7), o que auxiliou no resultado desta tarefa. Não foram 

encontrados dados discutindo esse aspecto semelhante. 

Em idosos hospitalizados sob tratamento clínico a tarefa controle das fezes 

apresentou uma melhora durante a hospitalização e após o retorno ao domicílio, 

sendo freqüentes as queixas de constipação intestinal.66 

Na dimensão transferências, as tarefas transferência para leito, cadeira ou 

cadeira de rodas e para o vaso sanitário apresentaram o maior percentual de 

independência (87,5% na soma dos escores de independência completa e 

modificada). Os resultados são semelhantes ao estudo de capacidade funcional pós 

trauma em idosos, que apresentou 92,7% de independência nas tarefas de 

transferência leito/cadeira/cadeira de rodas e vaso sanitário.56 Em pacientes com 

insuficiência cardíaca, as tarefas que exigem mobilidade e locomoção 
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(transferências e marcha) foram as mais afetadas em decorrência da presença da 

fadiga e da dispnéia.55 

Na dimensão de locomoção, a tarefa subir e descer escadas apresentou a 

menor pontuação, obtendo 70% de independência (20% de independência completa 

e 50% de independência modificada. 12,5% dos pacientes apresentaram 

dependência completa (assistência total) nessa tarefa. Esse resultado é semelhante 

a outros estudos que avaliam a MIF de pacientes pós trauma56,em assistência 

domiciliar51, portadores de insuficiência cardíaca55, Doença de Alzheimer50e 

mulheres no Brasil.67   

A tabela 8 apresenta os escores do domínio cognitivo da MIF, com suas 

porcentagens em relação ao total. 

 

 
Tabela 8- Valores do domínio cognitivo da MIF para os 40 idosos da pesquisa. São Paulo, 2010 

 

 Dependência 
Total 

Dependência 
Máxima 

Dependência 
Moderada 

Dependência 
Mínima 

Supervisão,  
estímulo ou 

preparo 

Indep. 
Modificada 

Indep. 
Completa 

  N % N % N % N % N % N % N % 

Comunicação 

Compreensão 0 0,0 0 0,0 1 2,5 1 2,5 7 17,5 5 12,5 26 65,0

Expressão 0 0,0 2 5,0 0 0,0 2 5,0 5 12,5 2 5,0 29 72,5

Cognição  Social 

Interação Social 0 0,0 2 5,0 1 2,5 1 2,5 4 10,0 11 27,5 21 52,5

Resolução de 
problemas 7 17,5 6 15,0 3 7,5 7 17,5 4 10,0 4 10,0 9 22,5

Memória 0 0,0 0 0,0 1 2,5 6 15,0 8 20,0 17 42,5 8 20,0

  
 
 
 
O domínio cognitivo da MIF é dividido em 2 dimensões: comunicação e 

cognição social. A tarefa que apresentou a maior pontuação foi a interação social, 

que apresentou 80% de independência (destas 52,5% de independência completa e 

27,% de independência modificada), seguido pela compreensão e expressão que 

apresentaram  77,5% de independência, em especial a expressão que apresentou 

72,5% de independência completa. 

Em um estudo que compara a concordância de observações sobre a 

capacidade funcional de idosos em assistência domiciliar, na visão dos cuidadores a 
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compreensão obteve a maior pontuação, revelando dependência modificada com 

ajuda mínima.51 Em outro estudo, idosos com doença de Alzheimer, 63,3% dos 

pacientes obtiveram pontuação 5 (supervisão ou preparo) na função compreensão, 

enquanto a tarefa interação social obteve a mesma pontuação em 50% dos 

pacientes .50 

Em um estudo de capacidade funcional em idosos no pós trauma, a 

interação social obteve o segundo maior score, sendo que a resolução de problemas 

apresentou 96,3% de independência no pós trauma, sendo considerado o maior 

score.56 

A resolução de problemas foi a tarefa com o menor percentual de 

independência neste estudo, totalizando 32%, sendo 22,5% de independência 

completa e 10% de independência modificada. Nas categorias dependência mínima 

e dependência completa o percentual foi de 17,5%. 

Em um estudo que avaliou o impacto da hospitalização na independência 

funcional em idosos relata um declínio abrupto nos valores da MIF para resolução de 

problemas durante a internação, porém, com melhora após o retorno no domicílio. O 

fato pode ser relacionado aos familiares e equipe de enfermagem que não colocam 

os problemas aos idosos em situações estressantes como a hospitalização, numa 

tentativa de proteção e amparo. Dessa forma, a capacidade de resolução de 

problemas pode ser facilmente confundida por parte do idoso. 66 

Afim de conhecer melhor as necessidades dos pacientes, perguntamos o 

que era utilizado para o auxílio na locomoção naqueles não classificados em 

independência completa. Abaixo está descrito o tipo de locomoção utilizado pelos 

idosos estudados. 

 
Tabela 9 – Descrição da necessidade de 

auxílio  na locomoção dos idosos estudados. 
São Paulo, 2010. 

 N % 
não usa 28 70,0
usa 12 30,0
Total 40 100,0

 

A tabela 9 descreve a quantidade de idosos que necessitam de algum tipo 

de auxílio para a locomoção. O resultado do estudo mostra que 30% dos idosos 

necessitam de auxílio. O tipo de auxílio é descrito abaixo. 
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Tabela 10 – Descrição do tipo de locomoção 
utilizado pelos idosos estudados que 

necessitam de auxílio. São Paulo, 2010. 

 N % 
não usa 28 70,0
bengala 7 17,5
andador 2 5,0
cadeira de 
rodas 2 5,0

acamado(a) 1 2,5
Total 40 100,0

 

A Tabela 10 descreve o tipo de auxílio utilizado pelos idosos estudados. Na 

população estudada 17,5% utilizam bengala, 5% utilizam andandor, 5% utilizam 

cadeira de rodas e 2,5% são acamados. 

O paciente citado como acamado, foi classificado como “usa auxílio para 

locomoção” na tabela 9, visto que o mesmo utiliza a cadeira de banho (que possui 

rodas) para se locomover até o local de realização da higiene corporal (com ajuda 

total do cuidador). Segundo a instrumento utilizado para a avaliação funcional 

desses pacientes (MIF), utilizar a cadeira de rodas faz parte da tarefa “locomoção”.44 

Já um estudo sobre idosos no âmbito da assistência domiciliária apresentou 

em sua população 50% de idosos acamados, 28,8% usavam bengala e 21,3% 

usavam andador.35 

 

5.4- Comparação da MIF com as variáveis dos idosos estudados 
 

A seguir serão demonstradas as relações da MIF com as demais variáveis 

do estudo. 

 

        Tabela 11 – Comparação da variável gênero aos domínios da MIF. São Paulo, 2010. 

 Gênero 
Feminino (n = 29) Masculino (n=11) 

  
  
  

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

 p-valor 

MIF Total 104,45 25,546 110,36 26,246 0,370** 
MIF Motor 76,48 20,829 80,64 20,800 0,160** 
MIF Cognitivo 27,97 5,877 29,73 5,729 0,399 * 

        *Teste t de Student. **Teste de Mann-Whitney. 
 

Na tabela 11, correlacionamos a variável gênero com os domínios da MIF. 

Na amostra estudada não há associação, resultado semelhante à estudo  da MIF em 

pacientes idosos vítimas de fraturas.48 Porém, em um estudo que demonstra os 
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fatores determinantes da capacidade funcional nos idosos relata que a variável 

gênero está fortemente associada à ocorrência de dependência, sendo mais de 

duas vezes maior a chance para mulheres em relação aos homens.68 

Resultados de um estudo da variação da independência funcional em 

idosos hospitalizados mostraram que os indivíduos do gênero masculino 

apresentaram um declínio funcional motor maior durante a hospitalização quando 

comparado com as idosas. Ao considerar o domínio cognitivo/social, as mulheres 

apresentaram um declínio maior, comparando com os idosos. 58 

 

Tabela 12 – Comparação da variável idade aos domínios da MIF. São Paulo, 2010. 

     Idade 

  60 a 69 (n = 5) 70 a 79 (n = 16) 80 ou mais (n = 19) 

  Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

p-valor 

MIF Total 120,80 4,817 114,13 19,741 95,42 29,083 0,003* 

MIF Motor 88,40 4,722 83,50 16,589 69,84 23,700 0,006* 

MIF Cognitivo 32,40 1,673 30,63 4,660 25,58 6,113 0,003* 

    *Teste de Kruskal-Wallis. 
 

A tabela12 apresenta os escores de MIF para a associação entre os grupos 

de idade, pelos Testes de Kruskal-Wallis, na qual concluímos que há associação 

considerável nos resultados. 

A idade é um dos fatores determinantes da capacidade funcional entre 

idosos. Entre 65 a 69 anos a chance é de aproximadamente, 1,9 vezes, aumentando 

gradativamente até cerca de 36 vezes entre os mais de 80 anos.68 

Estudos em idosos vítimas de fraturas48 e acidente vascular encefálico53 

confirmam os resultados acima, relatando correlação negativa significativa  entre a 

MIF t e seus domínios e a idade. 

Pela tabela 13 identificamos que para o MIFm os idosos do grupo mais novo 

de 60 a 69 anos é diferente do grupo mais velho com 80 anos (p-valor = 0,042) ou 

mais e que o grupo com 70 a 79 também difere do grupo mais velho (p-valor = 

0,036). 
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Tabela 13 – Comparações múltiplas para os grupos 

de idade do MIF motor. São Paulo, 2010. 

    Idade  p-valores 
60 a 69 70 a 79 80 ou mais 

60 a 69 - 0,449 0,042
70 a 79 - - 0,036
80 ou mais - - -

             - São redundantes. 
 

Pela tabela 14 identificamos que para o MIFc os idosos do grupo mais novo 

de 60 a 69 anos é diferente do grupo mais velho com 80 anos (p-valor = 0,013) ou 

mais e que o grupo com 70 a 79 também difere do grupo mais velho (p-valor = 

0,016). 
 

Tabela 14 – Comparações múltiplas para os grupos 
de idade do MIF cognitivo. São Paulo, 2010. 

    Idade  p-valores 
60 a 69 70 a 79 80 ou mais 

60 a 69 - 1,000 0,013
70 a 79 - - 0,016
80 ou mais - - -

            - São redundantes. 
 

Em idosos com acidente vascular encefálico, a idade, como no MIFc, 

apresentou correlação negativa com o MIFt, ou seja, quanto maior a idade, menores 

os valores de MIFt e MIFc.53 

Segundo os resultados apresentados na Tabela 12, 13 e 14 os idosos com 

80 anos ou mais apresentaram menor média na pontuação do MIFm, MIc  e MIF t. À 

medida que aumenta a idade do idoso investigado, diminui o score para 

independência funcional. 48,53,54 

 

       Tabela 15 – Comparação da variável estado civil aos domínios da MIF. São Paulo, 2010. 

 Estado civil 
solteiro, divorciado, viúvo 

 (n = 24) 
Casado 
(n=16) 

 
  
  

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

 p-valor 

MIF Total 99,00 29,897 116,69 11,194 0,013* 
MIF Motor 71,63 24,155 86,63 8,294 0,001** 
MIF Cognitivo 27,38 6,762 30,06 3,642 0,113* 

      *Teste t de Student. **Teste de Mann-Whitney 
 

A tabela 15 apresenta os escores de MIF para a correlação dos domínios 

com estado civil dos idosos, pelos Testes T de Student ou Teste de Mann-Whitney, 
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na qual concluímos que há significância nos resultados de MIFt (p-valor = 0,013) e 

da MIFm (p-valor = 0,001). 

Rosa68 aponta o idoso viúvo como uma categoria de maior oportunidade 

para a dependência, sendo a razão de chances de 3,3 vezes para a dependência. 

Ao contrário dos resultados apresentados, estudos em idosos vítimas de 

fratura e em atendimento domiciliar não encontraram associações com o estado 

civil. 35,48 

Há de se considerar  que a ausência de companheiro (viúvo, solteiro ou 

separado), constitui-se em um fator de risco para quedas e acidentes, e 

consequentemente para o risco da aquisição de incapacidades temporárias ou 

permanentes.48 Dessa forma, deve ser considerada uma característica que demanda 

atenção e cuidado. A condição de “morar sozinho”, nos faz inferir que o idoso possui 

condições para desenvolver  tarefas sem necessidade de ajuda, porém é necessário 

avaliar as condições de moradia e de hábitos de vida, visando evitar acidentes que 

possam resultar em dependência. 

 
    Tabela 16 – Comparação da variável número de medicamentos aos domínios da MIF. São Paulo, 2010. 

  Número de medicamentos 
  1 a 5 (n=17) 6 a 9 (n=18) >= 10 (n=5) 
  Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

p-valor 

MIF Total 107,18 26,961 104,78 24,318 107,00 30,422 0,609** 

MIF Motor 78,47 22,779 76,44 19,548 79,00 21,012 0,464** 

MIF Cognitivo 28,71 4,909 28,33 5,770 28,00 9,566 0,967* 

ANOVA. **Teste de Kruskal-Wallis. 
 

A tabela 16 apresenta os escores de MIF correlacionando com o número de 

medicamentos utilizados pelos idosos estudados, pelos Testes ANOVA ou Teste de 

Kruskal-Wallis, na qual concluímos que não há significância de correlação nos 

resultados em nenhum dos domínios. 

O resultado apresentado é divergente aos estudos que demonstram esta 

associação. Na avaliação de idosos sob assistência domiciliar o número de 

medicamentos apresentou correlação significativa com a MIFc35. Em idosos 

hospitalizados, o resultado mostrou que o uso concomitante de várias drogas pode 

desencadear comprometimento da capacidade funcional e aumento do período de 

hospitalização.58 As autoras salientam que muitas medicações apresentam reações 

adversas que podem interferir na capacidade funcional do idoso, como os anti-
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hipertensivos desencadeando hipotensão ortostática e consequentemente distúrbio 

na marcha e na transferência, os antieméticos causando sonolência excessiva e 

com isso declínio da capacidade motora, e os ansiolíticos e antidepressivos 

desencadeando quadro confusional agudo.58 

Essa variável merece atenção dos profissionais de saúde, principalmente 

em idosos portadores de doença crônica que geralmente apresentam outras 

comorbidades associadas e fazem uso de mais de 1 medicação por dia, no que diz 

respeito à orientações sobre a importância da adesão medicamentosa, e de fazer o 

uso somente de medicações prescritas e em quantidades receitadas por um 

profissional que acompanha o tratamento do idoso, visando auxiliar o idoso a manter 

sua autonomia e independência pelo maior tempo possível. 
 

          Tabela 17– Comparação das comorbidades de base aos domínios da MIF. São Paulo, 2010. 

  Patologia de base 
  DM ou HA (n = 28) DM e HA (n = 12) 

  Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

p-valor 

MIF Total 102,82 29,676 113,67 7,832 0,882** 

MIF Motor 74,96 24,025 83,83 5,766 0,847** 

MIF Cognitivo 27,86 6,598 29,83 3,186 0,210* 

         *Teste t de Student. **Teste de Mann-Whitney. 
 

A tabela 17 apresenta os escores de MIF comparando com as 

comorbidades de base (Hipertensão Arterial e Diabetes Melittus) do estudo, pelos 

Testes t de Student ou Teste de Mann-Whitney, na qual concluímos que não há 

correlação  nos resultados. 

Não foram encontrados no Brasil estudos que avaliam a capacidade 

funcional de idosos portadores dessas comorbidades utilizando a MIF. Os estudos 

encontrados utilizaram o índice de Katz e Lawton ao pesquisar idosos portadores de 

Diabetes Melittus e Idosos portadores de Doença Crônica no município de São 

Paulo.49,52 

Nos Estados Unidos, um estudo avaliou a capacidade funcional em idosos 

americanos portadores de Diabetes Melittus, comparando com idosos não 

portadores da mesma patologia. Na população estudada 38% apresentaram alto 

grau de independência e poucas comorbidades crônicas associadas. Os pacientes 

que apresentaram maior grau de dependência, tinham comorbidades associadas, 

geralmente doenças cardíacas e AVE, o que justifica o maior grau de dependência, 

segundo os autores. Outro fator que  os autores relacionam com a redução do nível 
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de independência é o aumento do risco de acidentes relacionado às complicações 

da DM, podendo levar a limitações funcionais.34 

Quando avaliado a capacidade funcional em idosos com Diabetes tipo 2, os 

resultados demonstraram que tanto os idosos diabéticos como não diabéticos eram 

independentes para AVDs e nas AIVDs, o nível de capacidade funcional não foi 

diferente entre os participantes.52 

Um estudo que avalia a influência das doenças crônicas de 1769 idosos do 

município de São Paulo utilizando as  AVDs (atividades de vida diária) e as AIVDs 

(atividades instrumentais de vida diária) relata que a Hipertensão Arterial foi a 

condição crônica mais freqüente (53,4%), seguida por artropatia, doença cardíaca e 

Diabetes Melittus (17,5%). O estudo demonstra que a presença da Hipertensão 

Arterial aumenta em 39% a chance do idoso ser dependente nas AIVDs. Com 

relação ao Diabetes Melittus, o estudo não encontrou uma associação 

estatisticamente significativa com a capacidade funcional do idoso.49  

Entre as pessoas idosas, a hipertensão arterial é uma doença altamente 

prevalente, acometendo cerca de 50 a 70% das pessoas nessa faixa etária. É um 

fator determinante de morbidade e mortalidade, mas, quando adequadamente 

controlada, reduz significadamente as limitações funcionais e a incapacidade nos 

idosos.4 Estudos mostram que o tratamento da hipertensão no idoso reduz a 

incidência de déficit cognitivo.17 

A Diabetes Melittus também é responsável por altas taxas de morbidade e 

mortalidade, assim como uma das principais causas de insuficência renal, 

amputação de membros inferiores, cegueira e doença vascular4, fatores esses 

significativos para o declínio funcional de idosos.  

Os indivíduos de maior risco são os idosos, cronicamente doentes, 

debilitados ou institucionalizados, com mecanismos de sede ou acesso à água 

prejudicados. Fatores precipitantes são doenças agudas (acidente vascular cerebral, 

infarto do miocárdio ou infecções, particularmente pneumonia), uso de 

glicocorticóides ou diuréticos, cirurgia,ou elevadas doses de glicose (nutrição enteral 

ou parenteral ou, ainda, diálise peritoneal). 4 

Rosa68, em estudo sobre os fatores da capacidade funcional entre idosos 

aponta que pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Melittus apresentam 2 

vezes maior oportunidade para dependência. 
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A seguir segue a comparação dos pacientes que necessitam de algum tipo 

de auxílio para locomoção, com a classificação uso ou não de auxílio para 

locomoção. Verificamos que existe diferença para o MIFt (p-valor < 0,001) e para o 

MIFm (p-valor < 0,001), com valores maiores para o grupo que não necessita de 

auxílio para locomoção. 
 

Tabela 18 – Comparação da necessidade de auxílio para locomoção aos domínios da MIF. 
São Paulo, 2010. 

 Auxílio na locomoção 
  Não usa (n = 28) Usa (n = 12) 

  Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

p-valor 

MIF Total 113,00 20,127 89,92 30,192 <0,001** 

MIF Motor 83,43 15,751 64,08 24,806 <0,001** 

MIF Cognitivo 29,57 5,473 25,83 5,982 0,062* 

         *Teste t de Student. **Teste de Mann-Whitney. 
 
 

Em estudo com idosos em assistência domiciliária, houve associação entre 

todas as subescalas da MIF e os tipos de locomoção, com piora para os idosos 

acamados em relação aos demais. A associação maior também foi para a MIFt e 

MIFm. 35 
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6  CONCLUSÃO 
 

A amostra envolveu 40 idosos, predominantemente feminina (72,5%), com 

idade média de 79,10, em sua maioria viúvos (50%), de etnia branca (90%) na 

condição de aposentados ou pensionistas (75%). Destes, 45% possui cuidador, 

papel esse assumido pelos filhos em 50% dos casos. 

Em relação aos hábitos de vida, somente 17,5% realiza atividade física, em 

sua maioria a caminhada. Não houve relato de ingestão de bebida alcoólica e 

somente 1 paciente relatou fumar em média 10 cigarros por dia. 

A Hipertensão Arterial isolada foi a patologia de base estudada de maior 

prevalência (65%) seguida daqueles que possuem Hipertensão Arterial e Diabetes 

Melittus associadas como comorbidades de base (30%). 

Os idosos apresentaram em média 3,9 comorbidades associadas, com 

destaque para a cardiopatia, dislipidemia, artrose, AVE e depressão. Ingerem em 

média 6,28 medicamentos ao dia. 

Na avaliação da MIF a pontuação foi considerada alta, onde todas as 

tarefas atingiram em algum momento do estudo a nota 7, referente a independência 

completa. A pontuação média dos domínios da MIF foram da MIFt de  106,08 ,  

MIFm de 77,63 e MIFc de 28,45. Resultado semelhante foi encontrado em um 

estudo de capacidade funcional em idosos portadores de doença cardíaca55, 

também considerada uma doença crônica. 

O domínio motor é dividido em 4 dimensões: autocuidado, controle de 

esfíncteres, transferências e locomoção. Na dimensão do autocuidado a 

alimentação, higiene pessoal e vestir-se parte superior apresentaram a maior 

pontuação em relação à independência, assim como o controle das fezes obteve 

maior pontuação na dimensão controle de esfíncteres. 

Na dimensão  transferências, as tarefas de transferência para leito/cadeira/ 

cadeira de rodas e vaso sanitário apresentaram a maior pontuação para 

independência. 

Na dimensão de locomoção, a tarefa subir/ descer escadas apresentou a 

menor pontuação para independência (assistência total), sendo que 12,5% dos 

pacientes apresentaram dependência completa nessa tarefa. 
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Na dimensão locomoção alguns pacientes apresentaram a necessidade de 

um instrumento de auxílio para realizar essa tarefa, entre elas a bengala foi a de 

maior utilização (17,5%) seguidos do andador (5%) e da cadeira de rodas (5%). 

O domínio cognitivo é dividido em duas dimensões: comunicação e 

cognição social. A tarefa que apresentou maior pontuação foi a interação social, 

seguido pela compreensão e expressão. A resolução de problemas foi a tarefa que 

apresentou a menor pontuação para independência. 

A correlação da MIF total, cognitivo e motor com a idade não apresentou 

associação significativa.  Quando correlacionado a MIFt com a idade, houve uma 

associação significativa em todas as idades. Especificamente nos MIFt e MIFc os 

pacientes com 80 anos ou mais apresentaram maior associação. Por meio desse 

resultado foi demonstrado que quanto maior a idade, maior o grau de dependência 

do paciente. 

Em relação à correlação da MIF com o estado civil, concluímos que há 

significância nos resultados da MIFt e da MIFm, confirmando  o que Rosa57 relatou 

referente a razão de 3,3 chances a mais a oportunidade de dependência para 

viúvos. 

Ao contrário de outros estudos 35,58, não houve associação entre a MIF e o 

número de medicamentos utilizados pelos idosos. 

As comorbidades de base referidas neste estudo (HA e DM) não 

apresentaram associação com a MIF. Porém, Ramos68 relata que pacientes 

portadores destas comorbidades possuem a oportunidade duas vezes maior de 

dependência. 

Correlacionando a MIF com a necessidade de auxílio para locomoção, há 

associação para a MIFt e MIFm. 

Não houve associação nas correlações de gênero e patologia de base, 

idade e atividade física, artrose e atividade física e comorbidades de base e número 

de medicamentos. 

O presente estudo de acordo com os objetivos propostos, avaliou a 

capacidade funcional de idosos com doença crônica, caracterizando-os quanto aos 

aspectos sócio demográficos e clínicos e relacionando as variáveis com os valores 

obtidos na MIF. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Brasil apresenta um aumento significativo no número da população idosa. 

A expectativa de vida desta população vem aumentando e junto a ela o número de 

condições crônicas de saúde que estão diretamente relacionadas com a 

incapacidade funcional. 

A Hipertensão Arterial e o Diabetes Melittus são doenças crônicas de 

prevalência significativa entre os idosos e consideradas comorbidades importantes 

relacionadas à ocorrência de outros agravos à saúde como o Acidente Vascular 

Encefálico, o Infarto Agudo do Miocárdio, a amputação de membros, a cegueira, 

entre outros que diretamente influenciam na capacidade funcional do idoso. 

Apesar de a avaliação funcional ser considerada um indicador de saúde, o 

sistema de saúde brasileiro não possui serviços de apoio e atuação no  contexto do 

envelhecimento, prevenção de incapacidades e reabilitação. 

Os sistemas de saúde que abrangem a Hipertensão Arterial e o Diabetes 

Melittus, apesar de apresentar em suas propostas ações preventivas e de promoção 

à saúde, em sua maioria são limitados ao diagnóstico e tratamento farmacológico. 

Foi observada uma escassez de estudos, no Brasil, sobre doenças crônicas 

relacionado com a Medida de Independência Funcional (MIF), o que dificultou a 

correlação com as comorbidades referidas especificamente deste estudo. 

A MIF pode ser considerada um importante instrumento na assistência de 

enfermagem aos idosos portadores de doença crônica, inclusive incluídos em 

assistência domiciliar. Permite uma avaliação minuciosa dos domínios motor e 

cognitivo dessa população, conhecer e avaliar o paciente como um todo e atuar na 

prevenção de agravos à saúde, nas condições que levem à dependência e no 

auxílio da retomada da independência quando a dependência já estiver instalada. 

Dessa forma podemos contribuir junto à família para a retomada da autonomia do 

idoso, melhorar sua qualidade de vida e possibilitar o maior tempo possível de 

independência na realização das atividades do cotidiano.  

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 



76 

REFERÊNCIAS 
 

1- Kalache A, Veras RP, Ramos LR. O envelhecimento da população mundial: um 
desafio novo.Rev.Saúde públ.1987;21(3):200-10. 

2- Organização Mundial de La Salud. Planificacion y organizacíon de los servícios 
geriátricos. Informe de um Comitê de Expertos. (série de informes técnicos n.548). 
Genebra: Organizacion Mundial de La Salude.1974.  

3- Papaléo Netto M. O estudo da velhice no século XX: histórico, definição do campo 
e termos básicos. In: Freitas EV, et al. Tratado de geriatria e gerontologia: 
fundamentos, clínica e terapêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002.2-12. 

4- Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: 2006.  

5- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Indicadores 
sociodemográficos e de saúde do Brasil. Estudos & Pesquisas. Informação 
Demográfica e socioeconômica nº25. Rio de Janeiro; 2009. 

6- Carreira L. Cuidado da família ao idoso portador de doença crônica: análise do 
conceito na perspectiva da família [tese de doutorado]. Ribeirão Preto: Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2006. 

7- Veras R. Envelhecimento Humano: Ações de promoção à Saúde e Prevenção de 
Doenças. In: Freitas EV, ET AL. Tratado de geriatria e gerontologia: fundamentos, 
clínica e terapêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002.14-144  

8- Lima CA, Tocantis FR. Necessidades de saúde do Idoso: perspectivas para a 
enfermagem. Rev Bras Enferm, Brasília. 2009; 62(3):367-73. 

9- Riberto M, Miyazaki MH, Jucá SSH, Sakamoto H, Potiguara P, et al. Validação da 
Versão Brasileira da Medida de Independência Funcional. Acta Fisiatr. 2004; 
11(2):72-76. 

10-Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e 
inovações. Rev.Saúde Pública. 2009;43(3):548-54. 

11- IBGE. Pesquisa Nacional por amostra de domicílios (PNAD); 2007.  

12- Garrido R, Menezes PR. O Brasil está envelhecendo: boas e más notícias por 
uma perspectiva epidemiológica. Rev. Bras. Psiquiatr. 2002;24(Supl I):3-6. 

13- Cesar CLG, Paschoal SMP. Uso dos serviços de saúde. In: Lebrão ML, Duarte 
YAO. Saúde, Bem-estar e Envelhecimento: O projeto SABE no município de São 
Paulo – uma abordagem inicial. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 
2003.p227-237. 



77 

14- Veras R. Em busca de uma assistência adequada à saúde do idoso: revisão da 
literatura e aplicação de um instrumento de detecção precoce e de previsibilidade de 
agravos. Cad. Saúde Pública. 2003;19(3):705-15. 

15- Bós AMG, Bós AJ. Determinantes na escolha entre atendimento de saúde 
privada e pública por idosos. Rev. Saúde Pública. 2004; 38(11):113-20. 

16- Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças crônico-degenerativas e 
obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, atividade física e saúde. 
Brasília: 2003 

17- Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Hipertensão Arterial Sistêmica para o Sistema Único de Saúde. 
Brasília: 2006. 

18- Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Diabetes Melitus. Brasília: 2006. 

19- Messa AA. O impacto da doença crônica na família [on line]. Academia Brasileira 
de Psicologia. São Paulo, Brasil; 2007. [capturado 23 ago. 2007] Disponível em: 
http://www.psicologia.org.br/internacional/pscl49.htm 

20- Lessa I. O adulto brasileiro e as doenças da modernidade: epidemiologia das 
doenças crônicas não transmissíveis. São Paulo: Hucitec.1998. 

21- Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de vigilância sanitária em saúde. 
Departamento de Análise de Situação de Saúde. A vigilância, o controle e a 
prevenção das doenças crônicas não transmissíveis:DCNT no contexto do Sistema 
Único de Saúde brasileiro – situações e desafios atuais. Brasília: Organização Pan-
Americana de Saúde. 2005. 

22- Karsch UM. Idosos dependentes: famílias e cuidadores. Cad. Saúde Pública. 
2003;19 (3):861-866. 

23-Organização Mundial de Saúde. Cuidados inovadores para condições crônicas: 
componentes estruturais de ação: relatório mundial. Brasília; 2003. 

24- Scattolin FAA, Diogo MJD, Colombo RCR.Correlação entre instrumentos de 
qualidade de vida relacionada à saúde e independência funcional em idosos com 
insuficiência cardíaca. Cad. Saúde Pública. 2007; 23 (11): 2705-2715 

25- Diogo MJD’E. A dinâmica dependência-autonomia em idosos submetidos à 
amputação de membros inferiores. Rev. Latino-am. Enfermagem. 1997; 5(1):59-64. 

26- Freitas EV, Miranda RD. Parâmetros clínicos do envelhecimento e avaliação 
geriátrica ampla. In: Freitas EV, et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia: 
fundamentos, clínica e terapêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;  2006. 900-
925. 

27- Paixão Jr CM, Reichenheim ME. Uma revisão sobre instrumentos de avaliação 
do estado funcional do idoso. CAD.Saúde Pública. Rio de Janeiro. 2005;21(1):7-19. 



78 

28- Duarte YAO, Andrade CL, Lebrão ML. O índex de Katz na avaliação da 
funcionalidade dos idosos. Rev Esc Enferm USP. 2007;41(2):317-25. 

29- Lino VTS, Pereira SPM, Camacho LAB, et AL. Adaptação transcultural da Escala 
de Independência  em atividades de vida diária (Escala de Katz). Cad Saúde 
Pública, Rio de Janeiro. 2008;24(1):103-112. 

30- Riberto M, Miyazaki MH, Jorge Filho D, Sakamoto H, Battistella LR. 
Reprodutibilidade da versão brasileira da Medida de Independência Funcional. Acta 
Fisiátrica. 2001; 8(1): 45-52. 

31- Alves LC, Leite IC, Machado CJ. Conceituando e mensurando a incapacidade 
funcional da população idosa: uma revisão de literatura. Ciência & Saúde Coletiva. 
2008;13(4):1199-1207 

32- Ottenbacher KJ, Hsu Y, Enanger CR, Fiedler RC. The reability of the functional 
independence measure: a quantitative review. Arch Phys med 
Rehabili.1996;vol77:1226-1231. 

33- Kawasaki K, Cruz KCT, Diogo MJDE. A utilização da Medida de Independência 
Funcional (MIF) em idosos: uma revisão bibliográfica. Med Reabil.2004;23(3):57-60 

34- Blaum CSm Ofstedal MB, Langa KM, Wray LA. Functional Status and Health 
Outcomes in olders Americans with Diabetes Mellitus. JAGS.2003;51:745-753. 

35- Lopes BL, Gazzola JM, Lemos ND, Ricci NA. Independência Funcional e os 
fatores que a influenciam no âmbito de assistência domiciliária ao idoso. Rev. Bras. 
Geriatr.Gerontol, Rio de Janeiro.2007;10(3) 

36- Gonzáles RIC, Casarin SNA, Caliri MHL, Sassaki CM, Monroe AA, et al. 
Gerenciamento de caso: um novo enfoque no cuidado à saúde. Rev. Latino-am 
Enfermagem. 2003; 11(2): 227-31. 

37- Kuo HK, Scandrett KG, DAE J, Mitchell SL.The influence of outpatient 
comprehensive geriatric assessment on survival: a meta analysis. Arch Gerontol 
Geriatr 2004; 39:245-54. 

38- Diogo MJD’E. O papel da enfermeira na reabilitação do idoso. Rev. Latino-am. 
Enfermagem. 2000; 8(1):75-81. 

39- Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº1.395/GM, de 10 de 
dezembro de 1999. Aprova a Política Nacional de Saúde do Idoso. Diário Oficial da 
União. 13 de dez 1999; Seção 1:20. 

40- Rodrigues RAP, Kusumota L, Marques S, el al. Política Nacional de Atenção ao 
Idoso e a contribuição da enfermagem. Texto e Contexto Enferm. Florianópolis. 
2007;16(3):536-45 

41- Brasil. Lei 7.498 de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da Enfermagem e da providência. Diário Oficial da União, Brasília (DF), 
1986 jun. 25; Sec.1:9273-9275 



79 

42- Brasil. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução de 19 de abril de 1993. 
Dispõe sobre a consulta de enfermagem. Rio de Janeiro (RJ) 1993 abr. 19; [citado 
2010 maio 09]. Disponível em: 
http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/1970/resolucao-cofen-159-
1993-dispoe-sobre-a-consulta-de-enfermagem 

43- Souza MF, Barros ALBL, Michel JLM, Nóbrega MML, et al. Bases teórico-
metodológicas para a coleta de dados de enfermagem. In: Barros, ALBL & cols. 
Anamnese e exame físico: Avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Porto 
Alegre: Artmed; 2010. 22-51. 

44- Riberto, M. Orientação Funcional para utilização da MIF – Medida de 
Independência Funcional. São Paulo;2010. 

45- VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Campus, 3ª ed. 1998. 

46- Magalhães, M.N. e Lima, A.C.P. Noções de Probabilidade e Estatística. São 
Paulo: IME-USP.2ª Ed. 2000. 

47- SIEGEL, S. AND  CASTELLAN, N.J. Nonparametric Statistics. New York: 
McGraw-Hill. 2ed. 1988 

48- Monteiro CR. Independência Funcional dos Idosos Vítimas de Fraturas: da 
hospitalização ao domicílio [dissertação de mestrado] . São Paulo: Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo;2007. 

49- Alves LC, Leimann BCQ, Vasconcelos MEL, Carvalho MS, Vasconcelos AGG, et 
al. A influência das doenças crônicas na capacidade funcional dos idosos do 
município de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro. 2007; 23(8). 

50- Perroni GGG. Capacidade funcional de indivíduos idosos portadores de doença 
de Alzheimer [dissertação de mestrado]. Ribeirão Preto: Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto;2007. 

51- Ricci NA, Kubota MT, Cordeiro RC. Concordância de observações sobre a 
capacidade funcional de idosos em assistência domiciliar. Rev Saúde Pública. 
2005;39(4): 655-62. 

52- Franchi KMB, Monteiro LZ, Almeida SB, Pinheiro MHNP, Medeiros AIA, et al. 
Capacidade funcional e atividade física de idosos com Diabetes tipo 2. Revista 
Brasileira de Atividade Física & Saúde. 2008;13(3):158-66. 

53- Diogo MJD’E, Cruz KCT. Avaliação da capacidade funcional de idosos com 
acidente vascular encefálico. Acta Paul Enferm. 2009;22(5):666-72. 

54- Cruz KCT. Avaliação da capacidade funcional e da qualidade de vida de 
indivíduos com acidente vascular encefálico com idade maior ou igual a 55 anos 
[dissertação de mestrado]. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas; 2004. 



80 

55- Scattolin FAA, Colombo RCR, Diogo MJD’E. Preditores de Independência 
Funcional em idosos portadores de insuficiência cardíaca. Acta Fisiatr. 
2007;14(4):219-225. 

56- Biazin DT. Avaliação da capacidade funcional pós trauma em idosos [tese de 
doutorado]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 
2006. 

57- Paula JAM. Avaliação do idoso: capacidade funcional, independência e sua 
relação com outros indicadores de saúde [tese de doutorado]. Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação; 2007. 

58- Kawasaki K, Diogo MJD’E. Variação da independência funcional em idosos 
hospitalizados relacionada a variáveis sociais e de saúde. Acta Fisiatr. 2007; 14(3): 
164-169. 

59- Okuma SS. O idoso e a atividade física: fundamentos e pesquisa. 4ed. 
Campinas: Papirus; 1998.  

60- Veras RP, Célia PC, Coelho FD, Sanches MA. Promovendo a Saúde e 
Prevenindo a Dependência: identificando indicadores de fragilidade em idosos 
independentes. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2007; 10(3) 

61- Matsudo SM, Matsudo VKR, Neto TLB. Atividade física e envelhecimento: 
aspectos epidemiológicos. Rev. Bras. Med.Esporte. 2001; 7(1):2-13. 

62- Matsudo VKR, Calmona CO. Osteoartrose e atividade física. Diagn. Tratamento. 
2009; 14(4):146-51. 

63- Lessa I. Epidemiologia da Hipertensão Arterial Sistêmica e da Insuficiência 
Cardíaca no Brasil. Rev. Bras. Hipertens. 2001; 8(4). 

64-Chaimowicz F. Epidemiologia e o Envelhecimento no Brasil. In: Freitas EV, et al. 
Tratado de geriatria e gerontologia: fundamentos, clínica e terapêutica. Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan; 2002. 103-134. 

65- Viana FP, Lorenzo AC, Oliveira EF, Resende SM. Medida de independência 
funcional nas atividades de vida diária em idosos com seqüelas de acidente vascular 
encefálico no Complexo Gerontológico Sagrada Família de Goiânia. Rev Bras 
Geriatr e Gerontol. Rio de Janeiro.2008;11(1) 

66- Kawasaki K, Diogo MJD’E. Impacto da hospitalização da independência 
funcional do idoso em tratamento clínico. Acta Fisiatr. 2005;12(2):55-60. 

67- Parahyba M, Veras R, Melzer D. Incapacidade funcional entre mulheres idosas 
no Brasil. Rev Saúde Pública. 2005;39(3): 383-91. 

68- Rosa TEC, Benício MHDA, Latorre MRDO, Ramos LR. Fatores determinantes da 
capacidade funcional entre idosos. Rev Saúde Pública. 2003;37(1):40-8. 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndices



 

APÊNDICE A 
 

ENTREVISTA SÓCIO DEMOGRÁFICA 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO PESSOAL 
 

Nome:__________________________________________________________ 

Registro do Prontuário:_____________________________________________ 

Gênero:____ Idade: ____     Estado civil: ________     Raça________________ 

Profissão: ___________________ 

Patologia de Base:________________________________________________ 

Outras comorbidades: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Cuidador: (   ) sim   (   ) não  -  Grau de parentesco: ______________________ 

Medicamentos em uso: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Atividade Física  (   ) sim   (   ) não   -   Frequência: ______________________ 

Tipo de atividade: ________________________________________________ 

Tabagismo:  (   ) sim   (   ) não   -   Quantidade diária:___________ _________ 

Etilismo:  (   ) sim   (   ) não   -   Quantidade diária:_______________________ 

Tempo no PAD: __________________________________________________ 

Módulo de visitas: ________________________________________________ 

Outras observações: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Juliana Gimenez Amaral 

 



 

APÊNDICE B 
 

 



 

APÊNDICE C 
 

 

Universidade Guarulhos 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu 

(nome) 

(nacionalidade) 

portador do R.G. 

domiciliado à Rua 

na cidade de , Estado de ,  

concordo em participar dessa pesquisa. Estou ciente que essa pesquisa 

pretende estudar a Medida de Independência Funcional de idosos 

portadores de doença crônica. 

Objetivo: - Avaliar a capacidade funcional de idosos com doença crônica 

incluídos em um programa de gerenciamento de pacientes com doenças 

crônicas. 

Coleta de dados: Os dados serão coletados pela própria pesquisadora, 

utilizando-se de um questionário sócio demográfico e o instrumento de Medida 

de Independência Funcional (MIF). A realização da coleta se dará em domicílio, 

após visita agendada pela central de regulação da matriz da empresa. 

Riscos e Benefícios: Essa pesquisa não apresenta riscos aos sujeitos 

pesquisados. 

O benefício do estudo da independência funcional desses idosos possibilitará 

por meio de uma assistência individualizada e instrumentalizada a promoção 

da melhoria funcional e resgate da autonomia do paciente. 

Considerando que há poucos estudos nessa área e necessidade de melhoria 

da qualidade de vida do idoso, este estudo nos dará diretrizes para uma 

intervenção centrada nas dificuldades e nos fatores associados. 

Observações Complementares: Todas as despesas serão custeadas pela 

pesquisadora. Os pacientes serão identificados por meio de iniciais e números.

 



 

 

Universidade Guarulhos 
 

Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha 

participação nesse estudo, e a garantia de que receberei novos 

esclarecimentos que julgar necessários durante o decorrer da pesquisa. 

Esclareço também que fui verbalmente informada sobre os possíveis 

benefícios e riscos, assim como, todos os passos desse experimento serão 

acompanhados por um Pesquisador Responsável.  

Tomei conhecimento de que não terei custos extras e que tenho 

plena liberdade para recusar a participação na referida pesquisa a qualquer 

momento, sem penalização alguma.  

Autorizo, para os devidos fins, o uso, a divulgação e a publicação 

dos dados e resultados obtidos do relatório geral da pesquisa, com o qual 

estou em concordância. Entretanto, recebi a garantia do sigilo que assegura a 

privacidade dos participantes do estudo, uma vez que os dados obtidos são 

confidenciais. 

Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo. 

 

 

São Paulo, ____ de _____________ de 2010. 

 

____________________________       _____________________________ 
Assinatura do Paciente    Juliana Gimenez Amaral 
                      Pesquisadora Responsável 

                   Coren nº 0117077//SP 
 

   
 

Pesquisadora:Juliana Gimenez Amaral - Rua Terra, nº 30 – Barueri/SP 
Tel: (11) 34331113/ (11) 6485-2020 / email: amaral_ju@yahoo.com.br 
Orientadora:  Profª Drª Tamara Iwanow Cianciarullo 
Universidade de Guarulhos 
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Anexos



 

ANEXO A 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO B 

 
 MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL (MIF) 
 

1 Dependência Total (pessoa >=0%) 
2 Dependência Máxima (pessoa >=25%) 

Sem 
Ajuda 

3 Dependência Moderada (pessoa>=50%) 
4 Dependência Mínima (pessoa >=75%) 
5 Supervisão ou Preparo 
6 Independência Modificada (ajuda técnica) 

Níveis 

7 Independência Completa (em segurança, em tempo normal) 

Com 
Ajuda 

Data MIF MOTOR 
Auto-Cuidados  
Alimentação  
Higiene matinal  
Banho  
Vestir-se acima da cintura  
Vestir-se abaixo da cintura  
Uso do vaso sanitário  
Controle dos esfíncteres  
Controle da urina  
Controle das fezes  
Transferências  
 Leito, cadeira, cadeira de rodas  
 Vaso sanitário  
 Banheiro ou chuveiro  
Locomoção  
Locomoção   
Escadas  
 MIF COGNITIVO 
Comunicação  
Compreensão   
Expressão  
Congnição Social  
Interação Social  
Resolução de problemas  
Memória  
Total 
Nota: Não deixe nenhum item em branco; se não possível de ser testado , marque I. 
 

 

 

 
 
 



 

ANEXO C 
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  

 

 
 

 

 
 
 
 



 

ANEXO D 
CERTIFICADO DO CURSO DA APLICAÇÃO DA MIF  

 

 


