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RESUMO 

 

Objetivos: Identificar o nível de atividade física (AF), de atividades de vida diária 

(AVDs) e atividades instrumentais de vida diária (AIVDs), segundo variáveis 

sociodemográficas, comportamentais e relacionadas à saúde, em idosos 

institucionalizados e idosos participantes de programas para terceira idade no município 

de Irati, Paraná; identificar os principais fatores associados ao nível de AF, AVDs e 

AIVDs. Métodos: Estudo transversal, quantitativo, ex post facto, sendo realizado 

cálculo amostral para cada grupo avaliado, sendo estes: Asilo Santa Rita (35 

participantes), Centro de Convivência Rio Bonito (37 participantes, Universidade 

Aberta da Terceira Idade – UNICENTRO/Irati (UATI) (20 participantes). Optou-se pela 

realização de sorteio para a composição da população do estudo, com exceção do grupo 

Centro de Convivência, que a amostra se constituiu por conveniência devido a 

discrepâncias nos registros de participantes do referido grupo. Utilizou-se o instrumento 

IPAQ – versão curta, para avaliar a prática de atividade física; Índice de Barthel e 

Escala de Lawton e Brody, para verificar as AVDS e AIVDs, respectivamente. Realizou-

se estatística descritiva das variáveis e, para identificar os fatores associados à prática de 

AF, às AVDs e às AIVDs, foram construídos os modelos de Regressão de Poisson, 

obtendo-se as razões de prevalência, em modelos uni e multivariados, que foram 

estimados por pontos e por intervalos com 95% de confiança. A escolha desta técnica 

estatística se deu, tendo em vista que as variáveis AF, AVDs e AIVDs não apresentaram 

distribuição normal. Modelos univariados foram construídos, contendo cada uma das 

variáveis independentes e a variável-resposta. Nestes modelos, as variáveis para as 

quais obtiveram valores p<0,25 (Teste de Wald) foram candidatas ao modelos 

multivariados, nos quais permaneceram as variáveis que apresentarem valores p<0,05. 

Resultados: Em relação a prática de AF, os grupos Centro de Convivência (81,1%) e 

UATI (85%) tiveram maior representação de idosos suficientemente ativos, sendo que 

para o Asilo foi de 31,4%. Houve maior prevalência de mulheres nos grupos Centro de 

Convivência (89,2%) e UATI (100%), bem como na condição suficientemente ativa. O 

número de idosos com independência nas AVDs foi superior no grupo UATI (85%), se 

comparado aos grupos Centro de Convivência (50%) e Asilo (42,9%). Quanto às 

AIVDs, verificou-se, na condição de independência, 100% da população da UATI, e 



97,3% para o Centro de Convivência. No grupo Asilo, todos os idosos que participaram 

da pesquisa foram considerados dependentes. Verificou-se que o estado nutricional, na 

condição de esteve associado a dependência nas AVDs, no grupo Asilo (RP: 0,22; 

IC95%: 0,08 – 0,66). Não foram identificadas, na construção do presente estudo, 

variáveis relacionadas ao desfecho AF, AVD e AIVD, para os grupos Centro de 

Convivência e UATI, bem como para os desfechos AF e AIVD para o grupo Asilo. 

Considerações finais: Em relação a prática de AF, grupos de convivência (Centro de 

Convivência e UATI) tiveram maior representação de idosos suficientemente ativos, 

bem como maior prevalência de mulheres. O grupo UATI apresentou, de um modo 

geral, melhores resultados tanto no que se refere a prática de AF, como o desempenho 

de AVDs e AIVDs, provavelmente pelo fato de ser um contexto que oferta a seus 

usuários a prática de AF. Quanto ao grupo Asilo, considera-se que idosos podem ser 

acolhidos pelo fato de não apresentarem condições de assumir uma vida independente. 

Também, destaca-se que o contexto pode ser uma barreira para realizar AF e tornar os 

indivíduos dependentes para AIVDs, pois a própria estrutura do ambiente institucional 

não favorece o desempenho de atividades desse gênero. 

 

 

Palavras-chave: Idoso; Atividade Física; Atividades de Vida Diária; Atividades 

Instrumentais de Vida Diária; Centros Comunitários para Idosos; Instituição de Longa 

Permanência para Idosos. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Objectives: To identify the level of physical activity (PA), activities of daily living 

(ADL) and daily life and instrumental activities of daily living (IADL), according to 

sociodemographic, behavioral and health-related variables in institutionalized elderly, 

and elderly participants in programs for Third Age in Irati, Paraná State; identify the 

main factors associated with the level of PA, ADL and IADL. Methods: A cross - 

sectional, quantitative, ex post facto study was carried out. The sample calculation was 

performed for each group evaluated: Santa Rita - Home for the Aged (35 participants), 

Rio Bonito Community Center (37 participants), Open University of the Third Age - 

UNICENTRO/Irati (UATI) (20 participants). A draw for the study population was 

chosen, except to the Coexistence Center group, which consisted of convenience due to 

discrepancies in the registries of participants of this group. The following instruments 

were used to evaluate the respective outcomes: IPAQ - short version for physical 

activity; Barthel Index for ADL; and Lawton and Brody Scale for IADL. Descriptive 

statistics of the variables and, to identify the factors associated with the practice of PA, 

to the ADL and the AIVD, the Poisson Regression models were constructed, obtaining 

the prevalence ratios in univariate and multivariate models that were estimated by points 

and at intervals with 95% confidence. This statistical technique was used because the 

PA, ADL and IADL variables had no normal distribution. Univariate models were 

constructed, containing each of the independent variables and the response variable. In 

these models, the variables for which they obtained values p <0,25 (Wald Test) were 

candidates for multivariate models, in which the variables that presented values p <0,05 

remained. Results: In relation to the practice of PA, Cohexistence Center (81.1%) and 

UATI (85%) had a greater representation of the elderly sufficiently active, and for the 

Home for the Aged was 31.4%. There was a higher prevalence of women in the 

Cohexistence Center (89.2%) and UATI (100%) groups, as well as in the sufficiently 

active condition. The number of older adults with ADL was higher in the UATI group 

(85%), compared to the Cohabitation Center (50%) and Home for the Aged (42.9%). As 

for the AIVDs, 100% of the UATI population and 97.3% of the Coexistence Center 

were found to be independent. In the Home for the Agend group, all the elderly who 

participated in the study were considered dependent. It was verified that the nutritional 



status, as it was associated with ADL dependence, in the Home for the Aged group (PR: 

0.22, 95% CI: 0.08-0.66. In the present study, we did not identify variables related to 

the outcome of PA, ADL and IADL, for the Living and Cohabitation groups, as well as 

for the PA and IADL outcomes for the Home for the Aged group. Final 

Considerations: In relation to the practice of PA, coexistence groups (Cohabitation 

Center and UATI) had a greater representation of sufficiently active elders, as well as a 

higher prevalence of women. The UATI group presented, in general, better results 

regarding both the practice of PA and the performance of ADL and IADL, probably 

because it is a context that offers its users the practice of PA. Regarding the Home for 

the Aged group, it is considered that the elderly can be institucionalized because they do 

not have the conditions to assume an independent life. Also, the context can be a barrier 

to achieve PA and make elderly dependent for IADL, because the structure of the 

institutional environment itself does not favor the performance of this kind of activities. 

 

Key words: Aged; Physical Activity; Activities of Daily Living, Instrumental Activities 

of Daily Living; Senior Centers; Home for the Aged. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 A Transição Demográfica é caracterizada pela alteração do padrão demográfico 

mundial, o qual tem passado por inúmeras transformações em decorrência das 

alterações das condições de vida, como mudanças importantes nos perfis da faixa etária 

da população (OMRAN, 1996).  

Atualmente, observa-se a mudança na forma da pirâmide populacional, a qual 

passou de uma base alargada e ápice estreito, para uma forma de campânula, com base 

mais estreita e ápice mais alargado, evidenciando, portanto, o envelhecimento da 

população (OMRAN, 1996). 

Este aspecto pode ser justificado pelo fato de que até meados do século XVII, as 

taxas de mortalidade e fecundidade eram altas e proporcionais, não apresentando 

crescimento significativo da população mundial, em que a escassez de alimentos, 

grandes endemias e pandemias eram as principais causas de morte. Com o passar dos 

anos, observou-se dois fenômenos simultâneos: a queda da taxa de mortalidade em 

decorrência da melhoria das condições de saúde e do aumento da disponibilidade de 

alimentos; e a diminuição das taxas de fecundidade. Tais fenômenos culminaram na 

alteração da distribuição etária das populações (OMRAN, 1996). 

 Este fenômeno pode ser observado no Brasil, pois, o número de idosos mais do 

que dobrou em 60 anos, passando de 4% em 1940, a 8,6% em 2000 (CAMARANO, 

2012). No censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2010, verificou-se que a população idosa era de 20,5 milhões, com projeção de 24,9 

milhões para 2016 (IBGE, 2013). 

Frente à temática do envelhecimento, destaca-se que este pode ser visto como 

um processo, sendo, portanto, progressivo e gradual. Fatores genéticos, biológicos, 

sociais, ambientais, psicológicos e culturais determinam o processo, podendo ser 

considerado uma experiência individual e diversificada (PAPALÉO NETTO, 2012). 

Sabe-se que o envelhecimento é uma fase de mudanças significativas em 

diversos aspectos. Dentre as alterações nas características funcionais, o envelhecimento 
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traz como consequência a diminuição do desempenho motor em atividades de vida 

diária (AVDs), o que em muitos casos pode se tornar sinônimo de dependência de 

outrem (PAPALÉO NETTO, 2012; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005). 

Ao se abordar o envelhecimento enquanto campo de pesquisa, destaca-se que 

este se caracteriza como uma área multidimensional e interdisciplinar, tendo por 

finalidade a prevenção de doenças e incapacidades, manutenção da função física e 

cognitiva, e engajamento em atividades sociais e produtivas (PAPALÉO NETTO, 2012; 

ASSIS, 2004). 

Pelo envelhecimento ser um fenômeno complexo e multidimensional, ao estuda-

lo, torna-se relevante considerar os diversos fatores que pode influenciá-lo. De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005), quando aborda os fatores 

determinantes para o envelhecimento ativo, considera o gênero e a cultura com aspectos 

que atravessam os demais fatores relacionados a esse processo. Além disso, outros itens 

de caráter sociodemográfico, como acesso a saúde, distribuição de renda; além de 

questões comportamentais, como consumo de bebidas alcoolicas, tabagismo, 

engajamento em atividades físicas, são vistos como fatores de influência. 

É válido mencionar a existência de estudos que indicam que a prática regular e 

orientada de atividade física (AF) na rotina do idoso traz melhorias à sua saúde, 

apontando capacidade cognitiva (CORDEIRO et al. 2014); capacidade física e 

capacidade funcional (BORGES E MOREIRA, 2009; DEL DUCA et al. 2011); e 

qualidade de vida (MATSUDO et al., 2001). 

Nessa perspectiva, foram encontrados alguns trabalhos que tiveram como 

objetivo verificar a prática de atividade física e de atividades cotidianas, seja no 

contexto domiciliar (BORGES; MOREIRA, 2009), comunitário (CORDEIRO et al., 

2014), e institucional (DEL DUCA et al., 2012). Porém, não houve nenhuma pesquisa 

que avaliou simultaneamente três grupos distintos, com as características dos grupos 

abordados no presente estudo.  

Deste modo, esta pesquisa aborda três grupos de referência de atendimento de 

idosos, todos situados no município de Irati-PR, sendo estes: a Universidade Aberta da 

Terceira Idade (UATI), da Universidade Estadual do Centro-Oeste; o Centro de 

Convivência Rio Bonito; e o Asilo Santa Rita. Frente a presente discussão, levanta-se a 
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seguinte pergunta: como tais grupos de referência se caracterizam em relação a prática 

de atividade física e atividades diárias? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar o nível de atividade física (AF), atividades de vida diária (AVDs) e 

atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) em idosos institucionalizados e idosos 

participantes de programas para a terceira idade no município de Irati, em 2016. 

 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar o nível de atividade física, de atividades de vida diária e atividades 

instrumentais de vida diária, segundo variáveis sociodemográficas, comportamentais e 

relacionadas à saúde, em idosos institucionalizados e idosos participantes de programas 

para terceira idade no município de Irati, Paraná. 

b) Identificar os principais fatores associados ao nível de atividade física, 

atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária dos grupos 

participantes do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICO-EPIDEMIOLÓGICA 

 

 As alterações demográficas observadas na população mundial, promovidas pelo 

envelhecimento populacional relativo, são vistas dentro de um processo denominado 

Transição Demográfica. Tal fenômeno, com o passar do tempo, promoveu profundas 

transformações no padrão de morbidade e mortalidade das populações. Assim, a 

Transição Epidemiológica pode ser caracterizada pelas mudanças nos padrões de saúde 

e doença (OMRAN, 1996). 

 Segundo Omran (1996), as doenças crônico-degenerativas e as provocadas pelo 

homem substituíram as doenças infecciosas como principal causa de morte. Nessa 

perspectiva, o autor descreveu cinco proposições que fundamentam a Teoria da 

Transição Epidemiológica, sendo estas: 

1ª. Proposição: A mortalidade é um fator fundamental na dinâmica populacional, 

apresentando diferenças no comportamento demográfico ao longo do tempo, reflexo das 

taxas de mortalidade e fecundidade.  

2ª. Proposição: Ocorrem mudanças lentas e de longa duração nos padrões de 

morbidade e mortalidade, observando-se a substituição das epidemias e pandemias pela 

predominância de doenças crônico-degenerativas. Nesse aspecto, considera-se os 

seguintes estágios da Transição Epidemiológica: 1) Pestilência e escassez, no qual 

observa-se um período de alta fertilidade e alta mortalidade, assim como a prevalência 

de doenças infecciosas e desnutrição, com expectativa de vida entre 20 e 40 anos de 

idade; 2) Desaparecimento progressivo das pandemias, caracterizado pela diminuição 

da taxa de mortalidade, principalmente infantil, com menor frequência e magnitude de 

surtos epidêmicos. Expectativa de vida ao nascer se alterou de forma rápida, passando 

de 30-35 anos para 50-55 anos; 3) Doenças Degenerativas e doenças provocadas pelo 

homem, ainda com o declínio da taxa de mortalidade, porém, com aumento de 

prevalência de doenças degenerativas (diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, 

câncer). O declínio da taxa de fecundidade resultou no envelhecimento populacional 

relativo, considerando a expectativa de vida entre 70-79 anos; 4) Declínio da 
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mortalidade por doenças crônico-degenerativas, sendo tal aspecto evidente 

principalmente pela melhoria das condições de saúde, assim como mudança de hábitos 

de vida (etilismo, tabagismo, etc.). A expectativa de vida passou a ser de 80-85 anos, 

principalmente entre as mulheres; 5) Longevidade paradoxal, como uma extensão do 

estágio anterior, é denominado desse modo pelo fato de que, apesar do aumento da 

expectativa de vida, as doenças crônicas e de causas externas desencadeiam prejuízos 

físicos e psicológicos como a depressão, isolamento social e familiar, atingindo 

principalmente os idosos. Caracteriza-se também pelo acometimento de infecções 

oportunistas em sujeitos idosos, bem como mal nutridos, imunodeprimidos por HIV, 

quimioterapias ou tratamentos radioterápicos. Além disso, observa-se o aumento de 

doenças relacionadas ao trabalho e a violência como problema, resultando em 

homicídios, suicídios, conflitos militares entre grupos ou subgrupos étnicos e 

extremistas. Outro aspecto que caracteriza esse estágio é a chamada “Morbidade 

Enigmática”, evidenciando-se em doenças de etiologia obscura. 

 3ª. Proposição: As mudanças nos padrões de mortalidade puderam ser vistas com 

maior intensidade entre crianças e mulheres jovens. 

4ª. Proposição: As características da Transição-Demográfica e Transição Sócio-

Econômica interferem diretamente nos padrões de saúde e doença, ou seja, na Transição 

Epidemiológica, caracterizando o “complexo da modernização”. 

5ª. Proposição: O ritmo e os determinantes que ocorrem os padrões da Transição 

Epidemiológica-Demográfica se diferenciam em 5 modelos: 1º) Clássico ou Ocidental, 

vivenciado pela Europa Ocidental e Estados Unidos entre os últimos 200-300 anos; 2º.) 

Modelo Acelerado, vivenciado pelo Japão; 3º.) Modelos de Transição Intermediária: a) 

Transição Rápida, vivenciada pelos país em desenvolvimento em que houve um rápido 

processo de industrialização; b) Transição Intermediária, no qual se inclui o Brasil; c) 

Transição Lenta, em países menos desenvolvidos da África, Ásia e América Latina. 

Até a década de 1940, o Brasil manteve sua estrutura etária devido a pequena 

oscilação das taxas de natalidade e mortalidade (CHAIMOWICZ, 1997). A partir de 

desse período, inicia-se o processo de declínio rápido da mortalidade, que se prolongaria 

até a década de 70. Somado a esse fato, entre 1960 a 2000, a taxa de fecundidade 

diminuiu de 6,2 para 2,3, justificando-se principalmente pelo aumento do uso de 

métodos contraceptivos (CHAIMOWICZ, 1997; PAES-SOUSA, 2002). 
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Consequentemente, a distribuição de jovens declinou de 41,9% para 34,7% no 

mesmo período, e de idosos elevou de 3,1% para 4,8%. O índice de envelhecimento da 

população, que era igual a 6,4 em 1960, passou para 13,9 em 1991, sendo evidente 

através do aumento da expectativa de vida processualmente ao longo dos anos 

(CHAIMOWICZ, 1997). 

Em 2005 a expectativa de vida já era de 71,9 anos. Nesse período, a pirâmide 

populacional estava alterando sua configuração: do modelo tradicional (base alargada 

representando os mais jovens, com estreitamento progressivo em direção ao ápice 

conforme o envelhecimento), para o modelo campânula, em que se evidencia o 

envelhecimento da população (IBGE, 2006). Em 2014, a expectativa de vida ao nascer no 

Brasil subiu para 75,2 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2015). 

 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO ENVELHECIMENTO 

 

 Mesmo não apresentando diferenças no decorrer do tempo no aspecto conceitual 

sobre a fisiologia do envelhecimento, na primeira década do século XX se observou a 

necessidade de criar uma especialidade da medicina para tratar de idosos e doenças da 

própria velhice. A geriatria se originou a partir do aumento da população idosa, 

principalmente a partir da década de 1940, e da morbimortalidade por doenças crônicas 

não transmissíveis (PAPALÉO NETTO, 2012; PEREIRA, SCHNEIDER, SHWANKE, 

2009). 

 A partir desse fato, passou-se a considerar o envelhecimento sob uma ótica 

multidimensional e multifatorial, considerando aspectos biológicos, sociais, psíquicos, 

legais, entre outros. Enfatizou-se, então, a importância de uma abordagem 

interdisciplinar em tal área de estudo, caracterizando o campo de conhecimento 

denominado gerontologia (PAPALÉO NETTO, 2012). 

Existem inúmeras teorias a respeito do envelhecimento, enfatizando 

principalmente aspectos biológicos e psicológicos. Apesar das teorias biológicas serem 

diversas, há uma certa dificuldade de investigar o fenômeno como um todo. Dentre 

outros aspectos, o alto custo para testar hipóteses, o longo período de estudo, a 
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influência de fatores contextuais, são algumas barreiras para as teorias se configurarem 

com maior precisão (JECKEL NETO; CUNHA, 2012).  

Ao se observar diferentes possibilidades de linhas teóricas e com diferentes 

abordagens, os autores discutem que a falta de um conhecimento mais concreto dificulta 

a formulação de uma teoria que unifique, interprete e esclareça os fenômenos 

envolvidos em torno do envelhecimento.  

Em linhas gerais, nem todas as mudanças estruturais ou funcionais que aparecem 

com a idade podem ser atribuídas apenas ao envelhecimento por si só, porém, sabe-se 

que a idade traz modificações corporais. As teorias biológicas estudam, dentro de uma 

perspectiva genético-desenvolvimentista ou de natureza estocástica, as alterações da 

função e estrutura dos sistemas orgânicos e células. (FARINATTI, 2002; JECKEL 

NETO; CUNHA, 2012). 

Na perspectiva psicológica sobre o envelhecimento, aponta-se que os estudos 

nessa área são relativamente recentes, pois as pesquisas eram voltadas ao 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, sem conceber o desenvolvimento humano 

enquanto um processo que se estende por toda a vida. Assim, as teorias desse gênero 

descrevem as mudanças comportamentais – relacionamentos, motivação, cognição, e 

analisam as possíveis diferenças entre indivíduos e grupos em relação ao processo de 

envelhecimento. Investiga-se o que é comum da velhice e o que sofre influência do 

contexto, e de que forma os diferentes processos psicológicos se modificam com o 

envelhecimento (NERI, 2012). 

 Para Da Motta (2012) a velhice é um fenômeno que pode ser percebido como 

um fator natural, simbólico e com definição cultural. Ou seja, usar os termos 

“juventude”, “velhice”, “idoso”, nem sempre está relacionado a quantidade de anos 

vividos, ou do estado de corpo e mente, mas também as relações entre gerações, classes 

sociais, gênero, condição sexuada. 

 Considera-se que, com maior intensidade do que os grupos etários mais jovens, 

os idosos tendem a sofrer influência dos fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais 

(CIOSAK et al., 2011). Seja pela diminuição da capacidade fisiológica de trabalho 

diminuída, associada ao aparecimento de doenças crônicas, este grupo tende a passar 

por um processo de marginalização e perda da sua condição social. Torna-se frequente 
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os conflitos com gerações mais jovens, o que prejudica o idoso no processo de aceitação 

de seu envelhecimento (PAPALÉO NETTO, 2012). 

Para além de aspectos negativos relacionados ao fato de se tornar idoso, cada 

vez mais se tem falado sobre “envelhecimento bem-sucedido” e “envelhecimento 

ativo”, terminologias que expressam o envelhecer com qualidade. O primeiro conceito 

diz respeito a fatores que determinam uma melhor condição de vida em tal processo, 

possibilitando ao sujeito desenvolver seus papeis plenamente. Nesse sentido, considera 

essencial a prevenção de doenças e promoção da saúde física e mental como 

consequência de um estilo de vida ativo (SIMÕES, 2006). 

 O termo envelhecimento ativo foi criado pela OMS, definido como “processo de 

otimização das oportunidades para a saúde, a participação e a segurança, com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem”. (OMS, 2002, p. 

14). Baseia-se nas premissas de saúde, enquanto fator essencial para a qualidade de vida 

e redução de tratamentos médicos e serviços assistenciais; a participação, considerando 

que idosos podem continuar contribuindo através da participação em atividades de 

diferentes âmbitos; e segurança, que seria a garantia de direitos e proteção à pessoa. 

Para tanto, aponta os seguintes fatores como determinantes para o desenvolvimento 

ativo: fatores culturais e gênero, categorizados como transversais; serviços sociais e de 

saúde, aspectos econômicos; aspectos sociais; ambiente físico; pessoais; e 

comportamentais (OMS, 2002). 

Entre teorias biológicas e psicológicas sobre o desenvolvimento humano, e 

perspectivas sobre o processo de envelhecimento, é consenso que os estudos em torno 

deste tema, assim como a atuação em tal área, se beneficiam da ação multidisciplinar e 

interdisciplinar, reafirmando que se trata de um fenômeno complexo e multidimensional 

(CIOSAK et al., 2011; JACKEL NETO; CUNHA, 2012; NERI, 2012).  

  

 

2.3 ENVELHECIMENTO HUMANO E FUNCIONALIDADE 

 

Ao se considerar o tempo uma variável independente, Jeckel Neto e Cunha 

(2012) sugerem que em vez de se utilizar o calendário para mensurar o envelhecimento, 
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seria necessário definir variáveis fisiológicas importantes como parâmetro desta fase do 

desenvolvimento humano. 

Apesar de se entender o envelhecimento como um processo influenciado por 

múltiplos fatores, os autores propuseram características relacionadas a mudanças 

fundamentais quanto a idade, sendo apresentadas através das seguintes condições: 1. 

Ocorre a redução da funcionalidade; 2. Mudanças acontecem progressivamente, ou seja, 

o envelhecimento é um processo; 3. Mudanças são intrínsecas, pois, apesar do ambiente 

ser um fator de influência, não é a causa principal; 4. Mudanças são universais, em que 

todos os indivíduos da mesma espécie apresentam as mesmas alterações gradualmente, 

no processo de desenvolvimento humano (JECKEL NETO; CUNHA, 2012). 

 A partir de uma análise fisiológica, o envelhecimento traz o declínio da 

capacidade muscular, cardiorrespiratória e óssea (TORAMAN; ERMAN; AGYAR, 

2004). Pode-se compreender o envelhecimento desde aspectos celulares, observando-se 

a alteração na conformação e funcionamento das mesmas, principalmente do tecido 

muscular. Evidencia-se também as alterações hormonais, provenientes das mudanças da 

capacidade de produção dos mesmos (FARINATTI, 2002). 

Sabe-se que há uma redução na área das fibras musculares, bem como o número 

destas. Existe a perda da massa muscular, o que leva a sarcopenia (LEITE et al., 2012; 

SILVA et al., 2006). Consequentemente, há a redução da capacidade muscular de 

produzir a força rapidamente, o que influencia no equilíbrio e leva a uma maior 

incidência de quedas e fraturas (MACALUSO; VITO, 2012). Em termos de habilidades 

motoras, ainda se acrescenta o declínio da flexibilidade, agilidade e capacidade de 

locomoção (GOBBI; VILLAR.; ZAGO 2005). 

Diante disso, é válido abordar dois conceitos: primeiramente, observa-se as 

manifestações processuais do envelhecer como a diminuição da funcionalidade, 

caracterizando a senescência; em contrapartida, o desencadeamento de uma condição 

clínica por uma patologia física ou emocional, estresse ou acidentes, que tendem a 

somar ao processo natural do envelhecimento e originar a senilidade (CIOSAK et al., 

2011). 

Ao se falar sobre condições que possam interferir no desempenho de atividades, 

a OMS criou a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF), em 2005, com a finalidade de classificar a funcionalidade dos indivíduos a partir 
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de domínios relacionados a saúde, ao sujeito, a atividade e ao contexto, possibilitando 

uma linguagem comum universal em termos de saúde e incapacidade. 

Assim, o termo “funcionalidade engloba todas as funções do corpo, atividades e 

participação; de maneira similar, incapacidade é um termo que inclui deficiências, 

limitação da atividade ou restrição na participação” (OMS, 2005, p.7). A CIF considera 

enquanto domínios o estado de saúde; as funções e estruturas corporais, que são as 

condições do sujeito; atividade; participação, ou seja, envolvimento e desempenho de 

atividades e papeis; e fatores contextuais, relacionados ao ambiente e ao próprio sujeito.  

 Observa-se que a presente construção teórica já apresentou como alguns 

domínios influenciam a funcionalidade do sujeito, sob a perspectiva da CIF. Numa 

breve análise, considera-se que o envelhecimento biológico por si só é um fator que 

interfere nas funções e estruturas corporais do idoso, sendo influente também na 

participação do sujeito em suas atividades.  

Ainda sob a perspectiva da CIF, é válido considerar as doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNTs), sendo que, para Barreto et al. (2005), as DCNTs e a 

incapacidade funcional contribuem para o quadro de morbidade e mortalidade entre 

adultos e idosos. 

O estudo realizado por Lima-Costa, Barreto e Giatti (2003) apontou que as 

doenças crônicas comumente encontradas no idoso brasileiro são: hipertensão arterial, 

artrite, doenças do coração e diabetes e, de acordo com o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2007), correspondem a 70% dos gastos assistenciais em saúde. Maciel 

(2010) acrescenta que tais doenças podem interferir diretamente na funcionalidade do 

sujeito idoso e, consequentemente, em sua autonomia e independência. 

 Em aspectos conceituais, a capacidade funcional é um termo que vem sendo 

utilizado e que está relacionado ao envelhecimento, abordando a possibilidade do 

sujeito desempenhar atividades e papeis cotidianos com independência e se manter ativo 

na sociedade (BINOTTO, 2014). Porém, quando se refere a população idosa, é mais 

comum se encontrar o uso do seu antônimo.  

 A incapacidade funcional pode ser vista como uma consequência do 

desempenho motor reduzido devido ao declínio das funções pela idade (ROSA et al., 

2003). Ressalta-se que as doenças crônicas tendem a somar ao processo de 
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envelhecimento natural, e se apresentam como um risco a autonomia e independência 

do indivíduo (CAMARANO, 2012) 

 Ao reconhecer o impacto no desempenho de atividades presentes do dia a dia, é 

relevante conceituar, nesse quesito, a categoria de atividades que serão abordadas no 

presente trabalho: atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. 

Conceitualmente, as atividades de vida diária (AVDs) (AMERICAN OCCUPATIONAL 

THERAPY ASSOCIATION, 2014) ou atividades básicas da vida diária (ABVDs), 

podem ser consideradas atividades fundamentais para viver no mundo social, que 

permitem a sobrevivência básica e o bem-estar. Enquadram-se nessa categoria as 

atividades de alimentação, comer, vestir, banho, uso do vaso sanitário, controle de 

esfíncteres, atividade sexual, cuidados com equipamentos pessoais, higiene pessoal e 

autocuidado e mobilidade funcional (AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY 

ASSOCIATION, 2014). 

 Em relação as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs), estas são as 

atividades que dão suporte a vida diária dentro de casa e na comunidade. São 

consideradas mais complexas no que se refere a interação que requer, se comparada às 

AVDs. São elencadas as seguintes atividades: cuidado dos outros, cuidado de animais, 

educar criança, gerenciamento de comunicação, mobilidade na comunidade 

gerenciamento financeiro, gerenciamento e manutenção da saúde, estabelecimento e 

gerenciamento do lar, preparo de refeição e limpeza, costume religioso, manutenção da 

segurança e emergência, fazer compras (AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY 

ASSOCIATION, 2014).  

 Ao relembrar os domínios “atividades” e “participação” apresentados na CIF, 

quando o idoso possui alguma condição que culmine na falta de autonomia para 

desempenhar estas atividades, as consequências atingem a família, comunidade, sistema 

de saúde, entre outros, interferindo de modo negativo no bem-estar e qualidade de vida 

dos idosos (ALVES et al., 2007; CAMARANO, 2012). Observa-se, por muitas vezes, a 

necessidade de um cuidador, papel geralmente desempenhado por familiares. Ou seja, 

fala-se de um sistema de transferências intergeracionais (CAMARANO, 2012). Nessa 

perspectiva, pode-se verificar a relação entre aspectos contextuais e funcionalidade 

(OMS, 2005) 
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 Em oposto ao que vêm sendo falado sobre envelhecimento, dependência e falta 

de autonomia, destaca-se o uso do termo aptidão funcional, sendo apontada por 

Matsudo (2000) como uma das dimensões da capacidade funcional. Enfatiza-se a 

capacidade de realizar de modo independente as tarefas cotidianas, apontada por alguns 

como preditor para a prevenção de doenças, manutenção de autonomia, independência, 

qualidade de vida e integração social (ZAGO; GOBBI, 2003; MAZO et al. 2006). A 

partir dessa definição, pode-se então retomar aos conceitos de envelhecimento ativo e 

envelhecimento bem-sucedido, os quais preconizam os aspectos evidenciados na 

aptidão funcional. 

 Ampliando a discussão para a perspectiva da melhora da capacidade funcional 

do idoso, a prática regular e orientada de atividade física se mostra como um meio de 

beneficiar a saúde desta população em diferentes domínios, como psicológicos, sociais e 

físicos (NETZ et al., 2005) 

Virtuoso Júnior e Guerra (2008) apontam que a inatividade física se mostra 

como um fator que leva a incapacitação, pois torna o sujeito mais vulnerável à 

instalação de enfermidades crônicas degenerativas, além de favorecer o declínio das 

funções físicas. Barreto et al. (2005) afirma que a inatividade física somada a dieta 

inadequada são os principais fatores que favorecem o aparecimento das DCNTs. 

Ao se pensar de maneira inversa, a atividade física se mostra como uma forma 

de reduzir os declínios funcionais decorrentes do processo de envelhecimento, além de 

ser um fator de proteção para o aparecimento de doenças crônicas em idosos saudáveis 

ou doentes crônicos (REEVES et al., 2006, NELSON et al., 2007). A OMS (2005) 

ainda qualifica a prática de AF como uma forma de reduzir a necessidade de cuidados 

médicos. 

O estilo de vida ativo é um meio de prevenir ou retardar a incapacidade 

funcional, pois, a prática de AF leva a melhora da condição neuromotora e 

musculoesquelético, interferindo nos componentes de força, flexibilidade e equilíbrio, 

bem como cardiorrespiratória, levando o aumento da circulação de oxigênio (COELHO; 

BURINI, 2009). 

O American College of Sports Medicine (ACSM) (HASKELL et al., 2007) 

aponta que, quanto mais ativa a pessoa é, tende a apresentar menos limitações físicas. 

Apesar de grande parte da população não participar de programas de AF orientada, seja 
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por questões econômicas ou culturais, as próprias atividades cotidianas se mostram 

como uma forma de manter os níveis de AF (ACSM, 1999). Especificando, Kell et al. 

(2001) esclarece que o ato de se levantar da cadeira, abrir torneiras, carregar compras, 

requer um mínimo de força, sendo uma forma do indivíduo se manter ativo.   

Assim, numa interpretação sobre o presente referencial teórico em relação a AF, 

considerando os preceitos da CIF, pode-se verificar que praticar AF tem influências do 

contexto do sujeito, pois depende de questões econômicas e culturais. Em contrapartida, 

o desempenho regular de AF interfere de modo positivo nos domínios de saúde, funções 

e estruturas corporais, e atividade e participação. 

Com a finalidade de recomendar à população sobre a quantidade e a intensidade 

mínima de atividade física necessária para atingir benefícios para a saúde, em 2007, o 

ACSM em conjunto com a Associação Americana do Coração preconizou a frequência 

mínima de 5 vezes por semana e 30 minutos de duração para intensidades moderadas, 3 

vezes por semana e 20 minutos para as vigorosas, podendo estas ser complementares. 

Também, as atividades leves do cotidiano devem ser somadas ao programa, e que 

maiores quantidades de atividade física geram maiores benefícios. Destaca-se que tal 

recomendação está voltada para a prevenção de doenças crônicas, e incentivo para a 

prática de AF, ou seja, para beneficiar a saúde, diferenciando-se das orientações 

voltadas para melhora do condicionamento físico (HASKELL et al., 2007). 

Nessa mesma perspectiva, ressalta-se as considerações de Virtuoso Junior et al. 

(2012), autores que desenvolveram estudos no contexto brasileiro, que apresentaram a 

seguinte proposta para descrever os níveis de atividade física a partir dos domínios do 

IPAQ, enquanto indicador preditivo para a ausência de incapacidade funcional: para 

mulheres, 280 minutos/semana; homens, 410 minutos/semana. 

 

 

2.4 O IDOSO NO CONTEXTO BRASILEIRO NA PERSPECTIVA DO 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 

No Brasil, conforme instituído no Estatuto do Idoso (2003), considera-se idoso 

indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos. Apesar dos idosos brasileiros serem 

classificados como tal em idade inferior aos de países desenvolvidos, esses indivíduos 
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têm menor chance de se desenvolver de modo saudável, devido aos piores índices de 

escolaridade e renda, além do acesso a serviços de saúde e estratégias de prevenção de 

doenças serem mais escassos (CHAIMOWICZ, 1997).  

 Num aspecto geral sobre o número de idosos no Brasil, o crescimento desse 

segmento populacional mais do que dobrou em 60 anos, passando de 4% em 1940, a 

8,6% em 2000 (CAMARANO, 2012). No censo 2010 realizado pelo IBGE, 9,5% da 

população brasileira era composta por idosos e, em 2013, esse número já representava 

10,98% do total de brasileiros (IBGE, 2010; IBGE, 2013). Projeções indicam que em 

2020 essa proporção será de 15% (BELTRÃO, CAMARANO, KANSO, 2004).  

Quanto a distribuição por sexo, no censo realizado em 2000 já se observava que 

o número de mulheres idosas era maior em relação aos homens, e em 2010 essa 

expectativa se manteve, em que as mulheres representavam 54,2% dos idosos. 

Camarano (2012) afirma que no Brasil, observa-se predominância feminina no contexto 

urbano, enquanto no meio rural os homens são a maioria.  

É relevante mencionar a respeito da participação do idoso na família. A situação 

de dependência para realizar atividades básicas e a ausência de renda geralmente são as 

causas que levam o idoso a residir com algum familiar. Em 2003, 13% dos idosos 

brasileiros não eram capazes de lidar com tarefas básicas do cotidiano, e 

aproximadamente 11% não possuíam renda (CAMARANO, 2012). 

Em contrapartida, observa-se o crescente número da proporção de idosos 

vivendo sozinhos, sendo mais evidente junto a mulheres. Ao mesmo tempo, percebe-se 

que os homens tendem a se casar novamente após a situação de viuvez, geralmente com 

mulheres mais novas (CAMARANO, KANSO, MELLO, 2004). 

Haja vista o crescimento de tal segmento da população no contexto brasileiro, 

esse aspecto demandou a criação de políticas públicas e programas direcionadas aos 

idosos. O Estatuto do Idoso, tem como proposta regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, tais como o atendimento 

preferencial, concessão gratuita ou com descontos de remédios, ingressos para 

atividades culturais e de lazer e transporte público, passaram a ser garantidos a tal 

população. Destaca-se também a proibição e criminalização de situações 

discriminatórias e de violência, abarcando diferentes contextos de possível inserção do 

idoso (BRASIL, 2003).  
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A referida política se tornou um marco e referência no que se refere aos direitos 

do indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos e, a partir de sua criação, observa-se 

um aumento no interesse tanto de elaborar leis que compreendam tal população, como 

de incluí-la em políticas já existentes (MAGNABOSCO-MARTINS, 2014).  

 Diante disso, torna-se válido retomar alguns conceitos que ampliem a visão em 

torno dos idosos e possibilitem a reflexão sobre o papel deste segmento populacional na 

sociedade, sendo abordado, num primeiro momento, o conceito de comunidade. 

Burbano (2011) define comunidade como um grupo sócio-histórico, que possui um 

sistema de organização, que tem interesses e necessidades compartilhadas, caracterizado 

pela convivência dos membros num processo de inter-relação, compartilhando afeto, 

conhecimento e informação.  

 Complementando tal ideia, Spinelli Júnior (2006) usa o termo comunidade para 

descrever grupos de pessoas, como aldeias, clubes, grupos étnicos, etc. Entretanto, para 

além do aspecto territorial, considera-se a dimensão subjetiva da comunidade, a partir 

do sentimento, senso de pertença e coletividade. 

 Destaca-se também o conceito de desenvolvimento comunitário, o qual pode ser 

considerado um processo que envolve a participação, organização e ação coletiva da 

comunidade. Nesse sentido, observa-se um movimento em direção a libertação e 

emancipação das pessoas, geralmente motivadas a partir do desafio para enfrentar 

problemas básicos e alcançar a qualidade de vida da comunidade (FRAGOSO, 2005; 

MARTINS, 2002). 

 Esta construção teórica permite compreender que existe uma relação entre o 

processo de envelhecimento e desenvolvimento comunitário. Pode-se entender os 

idosos como membros da sociedade, participantes de uma comunidade ou até mesmo 

como uma comunidade propriamente dita, ao considerar que o sujeito desempenha 

diversos papeis, seja na participação social em grupos de referência para a terceira 

idade, na comunidade, família, entre outros.  

Do mesmo modo, sabe-se que as consequências do processo de envelhecimento 

interferem em todos os que fazem parte do contexto do idoso, desde a família, 

comunidade, sistema de saúde e sociedade.   

Ao se considerar a população idosa em suas diferentes perspectivas, observa-se a 

necessidade de assumir o envelhecimento enquanto responsabilidade da sociedade, 
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sendo necessário partir disso se faz necessário pensar e ressignificar as concepções, 

relações, serviços e políticas públicas em torno do idoso. Ao mesmo tempo, e para além 

dos aspectos já referidos, deve-se assumir que o envelhecimento e velhice é 

compromisso de toda a sociedade, não delegando responsabilidade tão somente ao 

Estado (MAGNABOSCO-MARTINS, 2014). 

 Nesse sentido, a autora sugere que cada município, dentro de suas 

particularidades, precisa descobrir como ocorre o processo de envelhecer naquela 

realidade, para então formular quais ações serão eficazes para atender as demandas da 

população idosa (MAGNABOSCO-MARTINS, 2014). No campo da pesquisa, já se 

observa essa tendência em realizar estudos regionais junto a idosos, com vistas a 

verificar as características deste segmento populacional em contextos determinados 

(BORGES; MOREIRA, 2009; SOARES et al., 2012; RIBEIRO et al., 2016).
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

3.1 DELINEAMENTO, LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO 

  

Trata-se de um estudo transversal (BONITA et al., 2010), descritivo, ex post 

facto (GIL, 2008), quantitativo (MICHEL, 2005), a ser realizado no município de Irati, 

Paraná, em 2016.  

 

 

3.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Idosos com 60 anos e mais, de ambos os sexos, participantes dos programas 

Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI/UNICENTRO) e Centro de Convivência 

do Idoso Rio Bonito, e idosos residentes no Asilo Santa Rita, todos no município de 

Irati, Paraná.  Optou-se em realizar cálculo amostral referente a UATI/UNICENTRO e 

Asilo Santa Rita, e no Centro de Convivência do Idoso Rio Bonito a amostra de 

constituiu por conveniência. 

 

 

3.2.1  Asilo Santa Rita 

 

 O Asilo Santa Rita está situado no município de Irati, e acolhia, na ocasião da 

pesquisa de campo, 65 pessoas, destas, 41 possuíam mais de 60 anos. A equipe de 

funcionários era composta por assistente administrativo, psicóloga e cuidadoras, as 

quais despendem cuidados aos acolhidos, bem como à manutenção do Asilo. Por se 

tratar de uma instituição filantrópica, algumas organizações religiosas da própria cidade 

realizam atividades com os idosos, geralmente nos finais de semana. Quanto a rotina da 

instituição, os idosos podem ajudar voluntariamente em tarefas relacionadas a 

jardinagem, bem como cuidado e organização com o ambiente interno e externo, sempre 

consideradas atividades leves e designadas de acordo com a capacidade do sujeito. 
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Entretanto, observa-se pouca procura dos acolhidos em participar de atividades desse 

gênero. 

 

 

3.2.2 Centro de Convivência Rio Bonito 

 

 O Centro de Convivência Rio Bonito, na ocasião da pesquisa, era o único Centro 

de Convivência do município em atividade, atendendo todos os idosos de Irati, sob a 

responsabilidade da Secretária de Assistência Social. Constava, no cadastro da 

instituição, 50 idosos inscritos, porém, o número de sujeitos que frequentam as 

atividades ofertadas era superior. A rotina do CC era estruturada da seguinte maneira: 

terças e quintas, atividade de artesanato; quarta-feira, baile para a terceira idade; sexta-

feira, bingo, sendo que antes do início da referida atividade eram realizados 

alongamentos, orientados por uma fisioterapeuta. 

 

 

3.2.3 Universidade Aberta da Terceira Idade 

 

A Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), programa da UNICENTRO – 

Irati/PR, atendia, na época que se iniciou a pesquisa, 22 pessoas com idade superior a 

55 anos. Eram propostas atividades duas vezes por semana, ofertando o ensino de língua 

inglesa, artesanato, turismo, pedagogia e educação física. Além destas disciplinas, os 

participantes tinham a oportunidade de realizar atividades de sua preferência, 

geralmente voltadas ao lazer e convívio social - jogos e artesanatos - organizados pelos 

próprios alunos. Eventualmente, realizava-se excursão ou viagem para locais turísticos, 

ou participação em eventos voltados para a terceira idade. Para participar do programa, 

os idosos fazem uma contribuição mensal referente uma taxa para a manutenção de 

recursos materiais e humanos. 
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3.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos da pesquisa idosos cadeirantes; e/ou em período pós-operatório 

e/ou pós-acometimento de patologia, que restringisse a realização de movimentos 

corporais; e/ou que participassem do grupo de referência a menos de 3 meses. 

 

 

3.4 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para a seleção da amostra, primeiramente, a pesquisadora entrou em contato com 

cada instituição/programa participante da pesquisa, a fim de obter uma lista com os 

sujeitos cadastrados nos respectivos locais. Após exclusão dos indivíduos que não 

atenderam aos critérios da pesquisa, realizou-se cálculo amostral utilizando software, 

referente a cada contexto, considerando o intervalo de confiança de 95%, utilizando a 

seguinte fórmula: .  

Deste modo, a amostra do Asilo Santa Rita foi composta por 35 idosos, de 

ambos os sexos; e da UATI/UNICENTRO por 20 idosas. Os indivíduos selecionados 

para participar da pesquisa foram apontados através de sorteio.  

Em relação ao Centro de Convivência Rio Bonito, não foi possível realizar o 

cálculo amostral pelo fato de que o cadastro é composto por idosos participantes de 

todos os programas atendidos pela Secretaria de Assistência Social do município de 

Irati, não existindo uma lista específica para o grupo de referência em questão. Além 

disso, não há o controle de frequência dos participantes, contribuindo para a amostra ser 

selecionada por conveniência, sendo esta composta por idosos que atendessem aos 

critérios de inclusão e exclusão da pesquisa e aceitassem participar da mesma, 

totalizando 37 indivíduos. 

Foi solicitado aos responsáveis técnicos de cada instituição/programa que 

indicassem a necessidade do auxílio de um cuidador para participar da entrevista, caso o 

sujeito não apresentasse condições de respondê-la sozinho. 
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3.5 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada nos locais de referência, sendo a UATI 

UNICENTRO/Irati, Centro de Convivência Rio Bonito e Asilo Santa Rita, por meio de 

exame físico (antropometria) e aplicação de questionário através de entrevista, aplicada 

pela proponente do presente estudo, após prévio treinamento. As variáveis 

sociodemográficas e relacionadas a saúde compuseram o questionário (apêndice 1), 

enquanto as demais variáveis foram abordadas no roteiro de entrevista, sendo utilizados 

avaliações específicas para cada domínio avaliado. 

 

  

3.5.1 Variáveis sociodemográficas 

 

 Sexo: foram considerados indivíduos de ambos os sexos. 

 Idade: a idade foi obtida através do cálculo: [(Data da Entrevista – Data de 

Nascimento)/365,25]. Na fase descritiva, a idade foi classificada em intervalos de 10 

anos.  

 Presença de cuidador ou não: esta variável foi classificada em “sim” e “não”. 

Em caso de resposta positiva, foi feita a seguinte classificação: “cônjuge”, “familiar”, 

“profissional” e outros (a especificar). 

 Nível Educacional: essa variável foi medida por anos de estudo. A variável foi 

classificada em 4 categorias: “analfabetos ou com menos de 01 ano de escolaridade 

formal”; “1 a 5 anos”; “5 a 9 anos”; de “9 a 12 anos”; “12 anos ou mais”.  

 Renda: a renda do participante foi definida pelo valor recebido em Reais (R$), 

no mês que antecedeu a entrevista, tratada sob a forma de tercis. 

 

 

3.5.2 Variáveis relacionadas à saúde 

 

Antropométrica: foram aferidos massa corporal e estatura dos indivíduos. Para a 

avaliação antropométrica, foi seguido o protocolo descrito por Lohman et al. (1988). 

Para a medida de massa, utilizou-se balança eletrônica portátil, tipo plataforma, com 
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capacidade para 150kg e precisão de 0,1 kg, sendo solicitado para que o participante 

retirasse o calçado, casaco ou outros objetos que pudessem interferir significativamente 

na pesagem. A estatura foi aferida através de antropômetro portátil, desmontável, com 

precisão de 0,1 cm, com indivíduos descalços, com o mínimo de roupas e sem enfeites 

ou boné e similares na cabeça, na posição ortostática. Destaca-se ainda que os 

equipamentos de coleta de dados (balança e antropômetro) foram apoiados em 

superfície seca, firme e plana, além de serem devidamente calibrados antes da 

realização das medidas. 

 Para diagnóstico do estado nutricional, realizou-se o cálculo o IMC, obtido 

através do peso corporal e da estatura dos indivíduos (peso corporal (Kg)/altura (m)2). A 

classificação do mesmo foi realizada através dos critérios estabelecidos pela OMS 

(OMS, 1996), sendo classificados com desnutrição indivíduos com IMC <18,8 kg/m2, 

eutróficos com IMC de 18,9 a 24,9 km/m2, com sobrepeso IMC de 25,0 a 29,9 kg/m2 e 

obesos com IMC ≥ 30,0 kg/m2. 

 Uso de medicamentos: Os participantes foram questionados quanto ao uso de 

diferentes medicamentos, e a quantidade de medicamentos utilizados nos últimos 15 

dias. A variável “uso de medicamentos” foi tratada de forma dicotômica: “sim” e “não”. 

Além de se considerar o uso de medicamentos como variável dicotômica, os 

participantes foram classificados segundo quantidade de medicamentos utilizados 

(número de medicamentos) em quatro categorias: “nenhum”, “1-2”, “3-4”, “5 ou mais”. 

Autopercepção do estado de saúde: essa variável se refere a percepção do 

participante sobre o seu estado de saúde. Sendo assim, foi classificada em quatro níveis: 

“excelente”, “boa”, “regular” e “precária” (ruim+péssima). A percepção do estado de 

saúde do entrevistado também foi definida quando comparado ao de familiares e amigos 

da mesma faixa etária e classificado em três níveis: “pior que o seu”, “igual ao seu” e 

“melhor que o seu”. 

Doenças Diagnosticadas: Os participantes foram questionados quanto à 

presença de doença(s) ou problema(s) de saúde pessoais diagnosticado(s) por um 

médico, também de forma dicotômica e, em caso de resposta positiva, a classificação se 

configurou da seguinte forma: “nenhuma”, “1”, “2”, “3 e mais”. 
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3.5.3 Variáveis comportamentais 

 

Prática de atividade física: International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ), versão curta (anexo 1) validado por Matsudo et al. (2001). O referido 

questionário considera a prática de atividade física em atividades de diferentes domínios 

(atividades no lazer, ocupacionais, domésticas e deslocamentos), sem distingui-las 

(CRAIG et al., 2003), característica que difere as duas versões do instrumento. A 

reprodutibilidade da versão curta em relação à versão longa se mostrou satisfatória 

(MATSUDO et al., 2001), sendo utilizada em estudos epidemiológicos.  

No Brasil, a versão longa do IPAQ foi validada para homens e mulheres idosos 

(BENEDETTI, MAZO, BARROS, 2004; BENEDETTI et al., 2007), e proposta uma 

adaptação do instrumento para avaliar especificamente a referida população (MAZO, 

BENEDETTI, 2010). Entretanto, pelo fato do presente estudo abranger outras variáveis, 

optou-se pela utilização da versão curta pela facilidade e agilidade ao aplicá-lo. 

Destaca-se que esta versão se mostrou adequada para idosos em estudos realizados 

outras pesquisas brasileiras (DEL DUCA et al., 2012; CASTRO et al., 2010; HANSE et 

al., 2016). 

Para o presente estudo, a classificação foi configurada da seguinte maneira: 

suficientemente ativo, para indivíduos que praticam atividades físicas em ≥ 5 

dias/semana e ≥ 150 min/semana, considerando a soma da duração e da frequência dos 

diferentes tipos de atividades; e insuficientemente ativo os participantes que não 

atingirem tais quesitos (HASKELL et al., 2007). 

Consumo abusivo de álcool: Com o intuito de avaliar o consumo de bebidas 

alcoólicas, foi aplicado o Questionário Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT) (anexo 2), recomendado pela OMS (2001) para estudos epidemiológicos. Os 

participantes foram questionados sobre o hábito de consumir bebidas alcoólicas, como a 

frequência e quantidade média de consumo regular no último ano, assim como a 

duração do hábito. Ao todo, são 10 perguntas, sendo que, destas, 8 apresentam 5 

possibilidades de resposta (de 0 a 4), e 2 questões com 3 possibilidades de respostas (de 

0 a 2), em que a pontuação se apresenta gradual, onde 0 é a melhor condição e 2 a pior 

condição. Deste modo, os escores ≥8 serão classificados como consumo 

abusivo/dependência de álcool (FIGLIE et al., 2000; MENDONZA-SASSI, BÉRIA, 
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2003). Além desses aspectos, os sujeitos foram questionados se houve o consumo de 

álcool em período anterior ao último ano, assim como o período de consumo.  

Hábito de fumar: Os participantes foram questionados sobre o hábito de fumar 

cigarros, bem como sua duração (apêndice 1). A variável “hábito de fumar” 

foiclassificada em três categorias: “não fumantes”, “ex-fumantes” e “fumantes”. A 

duração do hábito será definida como o tempo (em anos) do hábito de fumar (SUZUKI, 

2010). 

Desempenho de Atividades de Vida Diária: Para avaliar essa variável, utilizou-se 

o Índice de Barthel (anexo 3), validado para idosos atendidos em ambulatórios no Brasil 

por Minosso et al. (2010). A avaliação é em formato de questionário e mede a 

independência funcional nos domínios de cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e 

eliminações, compreendendo as seguintes atividades: alimentação, banho, vestuário, 

higiene pessoal, eliminações intestinais e vesicais, uso do vaso sanitário, passagem 

cadeira-cama, deambulação e escadas. Deste modo, totaliza-se 10 questões, em que a 

pontuação atribuída para cada uma corresponde os seguintes significados: 10 - 

independência; 5 - semi-dependência e 0 - dependência.  

O escore foi classificado da seguinte maneira, conforme proposto por Shah, 

Vanclay, Cooper (1989): de 0 a 20 pontos – dependência total; de 21 a 60 pontos – 

dependência severa, 61 a 90 pontos – dependência moderada; 91 a 99 pontos – 

dependência leve; 100 pontos – independência. Pelo fato de nenhum grupo ter idosos 

com pontuação equivalente a dependência total, o referido item não foi exposto nas 

tabelas que apresentam os resultados sobre AVDs. 

Desempenho de Atividades Instrumentais de Vida Diária: Utilizou-se a Escala 

de Lawton e Brody (AIVD) (anexo 4), traduzida e adaptada ao contexto brasileiro por 

Santos e Virtuoso Júnior (2008). Entretanto, para o presente estudo, considerou-se a 

versão de Azeredo e Matos (2003) utilizada em Portugal, pelos critérios de classificação 

estarem melhor especificados. Quanto a abrangência de ambas as versões, as questões e 

alternativas se mostraram equivalentes.  

O referido instrumento é um questionário que avalia as seguintes atividades: uso 

de telefone, viagem, realização de compras, preparo de refeições, trabalho doméstico, 

uso de medicações, e manuseio de dinheiro. As atividades são pontuadas numa escala de 

0 a 2, em que 2 representa independência, 1 semi-dependência, e 0 incapaz ou falta de 
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hábito de realizar a tarefa. Na soma total, o escore pode ser classificado em: 0 a 5 

pontos - dependência grave ou total; 6 a 11 pontos - moderada dependência; 12 a 16 

pontos -  ligeira dependência ou independente. 

 

 

3.5.4 Técnica para Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada nos respectivos contextos selecionados para 

participar da pesquisa, em uma sala indicada pelos responsáveis dos 

programas/instituição. Primeiramente, a pesquisadora leu o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 2) em conjunto com o participante/cuidador. 

Após a assinatura do mesmo, seguiu-se a coleta em formato de entrevista, conforme o 

roteiro proposto no questionário. No grupo Asilo, alguns participantes apresentaram 

dúvidas para responder às perguntas, sendo necessário o auxílio de um cuidador para 

respondê-las, ou confirmar as informações nos registros da instituição. As situações em 

que os dados não constavam nos prontuários, bem como que o participante não 

apresentou resposta, foram tratados como “não responderam”. 

 

 

3.6 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

 Os dados obtidos foram coletados em questionários de papel por meio de 

entrevista estruturada e após tabulados no Software Microsoft Excel 2007. Para o teste 

de consistência externa, a digitação dos dados foi efetuada através de dupla entrada de 

dados. Posteriormente, o banco de dados foi transformado mediante o Software 

Statransfer, e analisado através do Software Software STATA 11.0 (Stata Corp., College 

Station, Estados Unidos). 

 Primeiramente, realizou-se a estatística descritiva das variáveis. Em seguida, 

para identificar os fatores associados à prática de atividade física, às AVDs e às AIVDs, 

foram construídos os modelos de Regressão de Poisson, obtendo-se as razões de 

prevalência, em modelos uni e multivariados, que foram estimados por pontos e por 
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intervalos com 95% de confiança. A escolha desta técnica estatística se deu, tendo em 

vista que as variáveis AF, AVDs e AIVDs não apresentaram distribuição normal. 

 Modelos univariados foram construídos, contendo cada uma das variáveis 

independentes e a variável-resposta. Nestes modelos, as variáveis para as quais 

obtiveram valores p<0,25 (Teste de Wald) foram candidatas ao modelos multivariados. 

Nos modelos multivariados finais, permaneceram as variáveis que apresentarem valores 

p<0,05. 

 

 

3.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 O presente estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (COMEP) da UNICENTRO, conforme consta no anexo 5. Além disso, todos 

os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(apêndice 2), e, os quais não apresentaram condições, um responsável se dispôs a 

assiná-lo, conforme recomendações da Resolução no. 196 e no. 304/00, do Conselho 

Nacional de Saúde.  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICA GERAL DA AMOSTRA 

 

4.1.1 Variáveis Sociodemográficas 

 

 As características sociodemográficas da amostra, estratificadas por grupo de 

referência, estão apresentadas na Tabela 1. Observou-se nos grupos Centro de 

Convivência e UATI maior prevalência do sexo feminino, representando 89,2% e 100% 

da amostra, respectivamente. No grupo Asilo, tal segmento teve representatividade de 

42,9%. 

 No que se refere à distribuição por faixa etária, encontrou-se similaridade nos 

dados dos contextos Asilo e UATI para todos os intervalos, mostrando, respectivamente, 

34,3% e 35% entre 60-69 anos, 54,4% e 50% entre 70-79 anos, e 11,4% e 15% para 80 

anos ou mais. A variável presença de cuidador foi observada de modo predominante no 

Asilo em 100% da amostra, sendo que no grupo Centro de Convivência foi de apenas 

10,8% e UATI de 5%. 

 Quanto ao nível de escolaridade, a UATI apresentou níveis mais elevados, 

ressaltando o fato de que não teve representação de analfabetos. Destaca-se que 40% 

referiram possuir de 9 a 12 anos de estudo, e 35% dos uatianos possuíam 12 anos ou 

mais de estudo. No contexto Asilo, os intervalos que apresentaram maior concentração 

foram de analfabetos ou inferior a 1 ano de estudo, em 31,4% dos sujeitos, e de 1-5 anos 

em 42,9%. O Centro de Convivência não teve representantes no intervalo 12 anos ou 

mais de estudo, apresentando número maior de participantes nos intervalos de 1-5 anos, 

em 59,4% dos indivíduos, e 5-9 anos, em 24,3%. 

 A distribuição de renda foi uniforme no grupo Asilo, em que todos os  

participantes revelaram renda de R$880,00, não sendo possível, desta forma, dividi-los 

em tercis de renda. Verificou-se no Centro de Convivência que 54,1% e 32,4% dos 

participantes do estudo se concentraram no 2º. tercil e 3º. tercil, respectivamente. Na 

UATI, a distribuição foi mais homogênea, sendo que para o 1º. e 2º. tercis foi referida 

por 30% dos participantes do estudo em cada grupo e, para o 3º. tercil, 40%. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas da população de estudo, segundo grupo de 
referência. Irati-PR, 2016. 

 ASILO  CC  UATI 

 N %  N %  N % 
Sexo         

Masculino 20 57,1  4 10,8  0 0 
Feminino 15 42,9  33 89,2  20 100 

         
Faixa etária (anos)         

60-69 12 34,3  14 37,8  7 35 
70-79 19 54,3  13 35,1  10 50 

80 ou  + 4 11,4  10 27  3 15 
         

Presença  de 
cuidador 

        

Não 0 0  33 89,2  19 95 
Sim 35 100  4 10,8  1 5 

         
Cuidador         
Familiares 0 0  3 75  1 100 
Profissional 35 100  1 25  0 0 

Outros 0 0  0 0  0 0 
         

Nível Educacional         
Analfabeto, <1ano 11 31,4  5 13,5  0 0 

1-5 anos 15 42,9  22 59,4  3 15 
5-9 anos 5 14,3  9 24,3  2 10 
9-12 anos 1 2,9  1 2,7  8 40 
12 ou + 3 8,6  0 0  7 35 

         
Renda (tercis) *         

1º Terço 35 100  5 13,5  6 30 
2º Terço 0 0  20 54,1  6 30 
3º Terço 0 0  12 32,4  8 40 

         

* Asilo: Terço único: R$880,00. CC: 1º. Terço: <R$879,99; 2º. Terço: R$880,00 a R$1.261,99 ; 3º. Terço: 
R$1.261,99 e + . UATI: 1º. Terço: <R$1.756,97 ; 2º. Terço: R$1.756,98 a R$ 2.999,99 ; 3º. Terço: 
R$3.000,00 e +. 
 

 

4.1.2 Variáveis Relacionadas à Saúde 

 

 As características relacionadas à saúde dos participantes do estudo são 

apresentadas na Tabela 2. Ao analisar a variável estado nutricional, apenas o grupo Asilo 
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apresentou 2,9% de desnutridos, ao passo que o Centro de Convivência teve maior 

índices de obesos, apresentando 40,5% dos sujeitos nessa categoria. 

 Quanto à autopercepção do estado de saúde e comparativo entre amigos e 

familiares, o número da amostra teve diferenças no grupo Asilo pelo fato de que, ao 

realizar a entrevista junto aos cuidadores, tal questionamento não poderia ser respondido 

pelos mesmos. Além disso, nem todos os acolhidos tem contato com os familiares, 

impossibilitando-os de comparar a saúde. Destaca-se que o grupo UATI teve valor mais 

expressivo para a categoria “excelente” no que se refere a autoperceção do estado de 

saúde, em que 25% dos participantes apontaram tal preferência. Para esta variável, 

apenas, 5,4 % dos sujeitos do Centro de Convivência referiu a saúde como excelente, e 

no Asilo, 3,8%. 

 A variável uso de medicamentos apontou que, em todos os grupos, houve maior 

distribuição dos participantes do estudo na soma entre os intervalos de 3 a 4 e 5 ou mais 

medicamentos, obtendo os seguintes resultados, sucessivamente: Asilo, 48,6 % e 37,1%, 

totalizando 85,7%; Centro de Convivência 32,4% e 27,3%, totalizando 59,7%; e UATI, 

25% e 30%, totalizando 55%. Quanto o número de doenças, observou-se aumento 

progressivo do grupo Centro de Convivência conforme aumento do número de doenças.  
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Tabela 2. Características relacionadas à saúde da população de estudo, segundo grupo 
de referência. Irati-PR, 2016. 

 ASILO  CC  UATI 

 N %  N % 
 

 N % 
 

Estado 
Nutricional  

        

Desnutrido 1 2,8  0 0  0 0 
Eutrófico 12 34,3  6 16,2  5 25 
Sobrepeso 12 34,3  16 43,2  9 45 

Obeso 9 25,7  15 40,5  6 30 
Não responderam 1 2,8  0 0  0 0 

         
Saúde Auto-

referida 
 
 

       

Excelente 1 2,8  2 5,4  5 25 
Boa 10 28,6  13 35,1  9 45 

Regular 14 40  19 51,3  5 25 
Ruim + Péssima 1 2,8  3 8,1  1 5 
Não responderam 9 25,7  0 0  0 0 

         
Saúde em 
Relação a 
Familiares 

        

Pior que o seu 1 2,8  13 35,1  3 15 
Igual ao seu 3 8,6  11 29,7  8 40 

Melhor que o seu 5 14,3  13 35,1  9 45 
Não responderam 26 74,3  0 0  0 0 

         
Saúde em 

Relação a Amigos 
        

Pior que o seu 10 28,6  13 35,1  7 35 
Igual ao seu 11 31,4  19 51,3  12 60 

Melhor que o seu 2 5,7  5 13,5  1 5 
Não responderam 12 34,3  0 0  0 0 

         
Número de 

medicamentos 
       

 
 

Nenhum 0 0  5 13,5  2 10 
1-2 5 14,3  10 27,0  7 35 
3-4 17 48,6  12 32,4  5 25 

5 e + 13 37,1  10 27,3  6 30 
         

Número de 
Doenças Auto-

referidas 

        

Nenhuma 5 14,3  1 2,7  1 5 
1 9 25,7  2 5,4  2 10 
2 7 20,0  3 8,1  2 10 

3 e + 14 40,0  31 83,8  15 75 
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4.1.3 Variáveis Comportamentais 

 

 A Tabela 3 apresenta as características comportamentais dos participantes do 

estudo. Em relação ao hábito de fumar, destaca-se o número expressivo de ex-fumantes 

no Asilo, totalizando 70,6% dos participantes. A condição de fumante se mostrou 

similar entre os grupos Asilo e Centro de Convivência, representando 8,8% e 8,1% dos 

sujeitos, respectivamente. A UATI não teve representantes em tal condição.  

 No que se refere ao consumo de bebidas alcoólicas, em nenhum dos grupos foi 

identificado algum sujeito com condição de uso abusivo de álcool. 

 

Tabela 3. Características comportamentais da população de estudo, segundo grupo de 
referência. Irati-PR, 2016. 

 ASILO  CC  UATI 

 
 

N % 
 N % 

 
 N % 

Hábito de Fumar         
Não fumantes 7 20  17 45,9  14 70 
Ex-fumantes 24 68,6  17 45,9  6 30 

Fumantes 3 8,6  3 8,1  0 0 
Não responderam 1 2,8  0 0  0 0 

         
Tempo de Fumo 

(tercis) 
        

0 9 25,7  19 51,3  15 75 
1-9 anos 6 17,1  6 16,2  4 20 

10-19 anos 11 31,4  11 29,7  1 5 
Não responderam 9 25,7  1 2,7  0 0 

         
Quantidade de 

cigarros 
        

Nenhum 7 29  17 45,9  14 70 
1-9 por dia 10 28,6  15 42,8  4 20 

10 ou + por dia 10 28,6  4 10,8  2 10 
Não responderam 8 22,8  1 2,8  0 0 

         
Consumo 

Abusivo de Álcool 
        

Sem dependência 
(0 – 7) 

35 100  37 100  20 100 

Com dependência 
(8 – 40) 

0 0  0 0  0 0 
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4.1.4 Padrão de Atividade Física, Atividades de Vida Diária e Atividades 

Instrumentais de Vida Diária 

 

 A Tabela 4 apresenta os resultados referentes ao padrão de AF, das AVDs e 

AIVDs. Em relação aos níveis de AF, foi verificado que 81,1% dos indivíduos do 

Centro de Convivência foram considerados suficientemente ativos, enquanto 85% da 

amostrapopulação de estudo da UATI se encontraram na mesma condição. Em 

contrapartida, no grupo Asilo, 31,4% dos indivíduos tiveram desempenho 

suficientemente ativo em tal quesito. 

 Nas AVDs, observou-se que a UATI apresentou maior expressividade no quesito 

independência, por 85% dos participantes do estudo, sendo que 10% se enquadrou no 

item dependência leve, e 5% como dependência moderada. O Centro de Convivência 

teve 55,6% dos participantes considerados independentes, 40,5% com dependência leve 

e 5,4% com dependência moderada. Com distribuição menos discrepante entre a 

classificação, o Asilo obteve 42,9% da população do estudo independentes, 25,7% com 

dependência moderada, sendo que este resultado se repetiu para dependência severa. O 

grupo em destaque foi o único que apresentou representantes na categoria dependência 

severa, por 5,7% dos participantes. 

 Os contextos Centro de Convivência e UATI tiveram resultados similares quanto 

as AIVDs, apontando, sucessivamente, 97,3% e 100% dos participantes enquanto 

independentes. Por outro lado, o grupo Asilo obteve resultados que indicaram a 

condição de dependência para 100% da população de estudo. 
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Tabela 4. Características relacionadas aos níveis de atividade física, atividades de vida 
diária e atividades instrumentais de vida diária da população de estudo, segundo grupo 
de referência. Irati-PR, 2016. 

 ASILO  CC  UATI 

 N %  N %  N % 
Níveis de 

Atividade Física 
        

Suficientemente 
Ativo 

11 31,4  30 81,1  17 85 

Insuficientemente 
Ativo 

24 68,6  7 18,9  3 15 

         
Níveis de 

Atividades de 
Vida Diária  

        

Independência 15 42,9  20 54,6  17 85 
Dependência Leve 9 25,7  15 40,5  2 10 

Dependência 
Moderada 

9 25,7   2 5,4  1 5 

Dependência 
Severa 

2 5,7  0 0  0 0 

Dependência Total 0 0  0 0  0 0 
         

Níveis de 
Atividades 

Instrumentais de 
Vida Diária  

        

Ligeira 
Dependência ou 
Independência 

0 0  36 97,3  20 100 

Dependência 
Moderada 

0 0  1 2,7  0 0 

Dependência 
Grave ou Total 

35 100  0 0  0 0 

         

 
 
 

4.2 PREVALÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

4.2.1 Prevalência da Prática de Atividade Física segundo Variáveis 

Sociodemográficas 

 

 A Tabela 5 apresenta a prevalência dos níveis de atividade física, segundo as 

variáveis sociodemográficas, da população do estudo. Em relação ao sexo, foi possível 

verificar que aproximadamente 85% das mulheres da UATI e do Centro de 
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Convivência, apresentaram prática suficiente de atividade física. O mesmo não ocorreu 

com as mulheres do Asilo, das quais apenas 46,7% desenvolviam uma prática suficiente 

de atividade física. Quanto à faixa etária, destaca-se um aumento progressivo na 

prevalência de insuficientemente ativos na medida em que se aumenta a idade no grupo 

do Asilo, sendo de 58,3%, 73,7% e 75%. Por outro lado, na população do Centro de 

Convivência, a prevalência de insuficientemente ativos passou de 21,4% para 10%, nas 

faixas etárias de 60-69 anos e 80 anos e mais, respectivamente. 

 No grupo Centro de Convivência, apesar da presença de cuidador familiar e 

profissional, a parcela dos participantes do estudo que precisou do cuidado destes se 

mostrou suficientemente ativa em 100% para cada categoria. Na UATI, para esta mesma 

variável, 100% dos participantes que precisavam de auxílio de cuidador apresenta 

desempenho insuficientemente ativo em atividade física. 

 Quanto ao nível educacional, 63,3% dos participantes do grupo Asilo 

considerados insuficientemente ativos apresentaram resultados equivalentes a 

analfabetismo ou inferior a 1 ano de estudo. Ao mesmo tempo, 100% da população de 

estudo do referido grupo que teve de 9-12 anos de estudo e 100% dos indivíduos com 

12 anos ou mais de estudo também se mostraram insuficientemente ativos. Ao avaliar o 

Centro de Convivência, 20% dos idosos analfabetos se mostraram insuficientemente 

ativos e, em contrapartida, 100% dos que estudaram 9-12 anos foi considerada 

suficientemente ativa. Apesar da UATI ter apresentado níveis mais elevados de 

escolaridade, 66,7% dos participantes com escolaridade entre 1-5 anos revelou 

desempenho insuficientemente ativo em AF. 

 Quanto a distribuição de renda, no grupo UATI esta variável teve resultados 

similares entre todos os tercis, para os grupos suficientemente ativos e 

insuficientemente ativos, sendo para o primeiro grupo mencionado de 83,3% para o 1º. 

e 2º. tercil, e 87,5% para o 3º.  
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Tabela 5. Prevalência da prática de atividade física da população de estudo, segundo 
variáveis sociodemográficas. Irati-PR, 2016. 

 ASILO  CC  UATI 

 Ativo 
Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 N % N %  N % N %  N % N % 
Sexo               

Masculino 4 20 16 80  2 50 2 50  0 0 0 0 
Feminino 7 46,7 8 53,3  28 84,8 5 15,2  17 85 3 15 

               
Faixa etária 

(anos) 
              

60-69 5 41,7 7 58,3  11 78,6 3 21,4  5 71,4 2 28,6 
70-79 5 26,3 14 73,7  10 76,9 3 23,1  10 100 0 0 

80 ou  + 1 25 3 75  9 90 1 10  2 66,7 1 33,3 
               

Presença de 
cuidador 

              

Não 0 0 0 0  26 77,8 7 22,2  17 89,5 2 10,5 
Familiares 0 0 0 0  3 100 0 0  0 0 1 100 
Profissional 11 31,4 24 68,6  1 100 0 0  0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 
               

Nível 
Educacional 

              

Analfabeto, 
<1ano 

4 36,4 7 63,6  4 80 1 20  0 0 0 0 

1-5 anos 3 20 12 80  17 77,3 5 22,7  1 33,3 2 66,7 
5-9 anos 4 80 1 20  8 88,9 1 11,1  2 100 0 0 
9-12 anos 0 0 1 100  1 100 0 0  8 100 0 0 
12 ou + 0 0 3 100  0 0 0 0  6 85,7 1 14,3 

               
Renda (em 

tercis) 
              

1º. Terço 11 31,4 24 68,6  4 80 1 20  5 83,3 1 16,8 
2º. Terço 0 0 0 0  17 85 3 15  5 83,3 1 16,8 
3º. Terço 0 0 0 0  9 75 3 25  7 87,5 1 12,5 

               

* Asilo: Terço único: R$880,00. CC: 1º. Terço: <R$879,99; 2º. Terço: R$880,00 a R$1.261,99; 3º. Terço: 
R$1.261,99 e + . UATI: 1º. Terço: <R$1.756,97; 2º. Terço: R$1.756,98 a R$ 2.999,99 ; 3º. Terço: 
R$3.000,00 e +. 
 

 

4.2.2 Prevalência da Prática de Atividade Física segundo Variáveis Relacionadas à 

Saúde 

 

 Observa-se, na Tabela 6, a distribuição da amostra em relação a prevalência da 

prática de AF, no que se refere a variáveis relacionadas à saúde. Nos grupos Centro de 
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Convivência e UATI, constatou-se predominância da população de estudo na condição 

suficientemente ativa para todos as classificações de estado nutricional, sendo para 

eutróficos 83,2% e 100%, sobrepeso 75% e 88,9%, obesos 86,8 e 66,7%, 

respectivamente. Em contrapartida, com exceção do grupo sobrepeso no contexto Asilo, 

que obteve distribuição similar entre as condições suficientemente ativa (50%) e 

insuficientemente ativa (50%), nas demais classificações se observou predominância 

para a prática insuficientemente ativa de AF, através dos seguintes resultados: 100% 

para desnutridos, 75% para eutróficos, e 77,8% para obesos. 

 Quanto a autopercepção do estado de saúde, ressalta-se que, em todos em todos 

os grupos, 100% dos participantes do estudo que referiram o estado de saúde como 

“excelente” apresentaram a prática de AF suficientemente ativa. No oposto, para os 

grupos Centro de Convivência e UATI, também 100% dos participantes com a 

percepção considerada “ruim/péssima” tiveram desempenho suficientemente ativo.  

 Em relação ao uso de medicamentos, observou-se nos contextos Centro de 

Convivência e UATI que a parcela da população de estudo que não faz uso de remédios 

possui desempenho suficientemente ativo quanto a AF. No grupo Asilo, destacou-se 

que, conforme o aumento do número de medicamentos, aumentou a representação dos 

idosos na categoria insuficientemente ativa, conforme apontado pelos seguintes 

resultados: 40%, para 1-2 medicamentos; 70,7%, para 3 e 4 medicamentos; e 76,9%, 

para 5 e mais. Tal fenômeno não foi similar nos demais grupos. 

Quanto às doenças auto referidas, no Centro de Convivência e UATI ressalta-se 

que 100% da população que não possui doenças enquadra-se na categoria 

suficientemente ativo. Em contrapartida, no grupo Asilo 100% dos participantes com a 

mesma classificação foram considerados insuficientemente ativos. 
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Tabela 6. Prevalência da prática de atividade física da população de estudo, segundo 
variáveis relacionadas à saúde. Irati-PR, 2016. 

 ASILO  CC  UATI 

 Ativo 
Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 N % N %  N % N %  N % N % 
Estado 

Nutricional 
              

Desnutrido 0 0 1 100  0 0 0 0  0 0 0 0 
Eutrófico 3 25 9 75  5 83,2 2 16,8  5 100 0 0 
Sobrepeso 6 50 6 50  12 75 4 25  8 88,9 1 11,1 

Obeso 2 22,2 7 77,8  13 86,8 2 13,2  4 66,7 2 33,3 
Não 

responderam 
0 0 1 100  0 0 0 0  0 0 0 0 

               
Saúde Auto-

referida 
              

Excelente 1 100 0 0  2 100 0 0  5 100 0 0 
Boa 4 40 6 60  8 61,5 5 38,4  7 77,8 2 2,2 

Regular 6 42,9 8 57,1  17 89,4 2 10,6  4 80 1 20 
Ruim + 
Péssima 

0 0 1 100  3 100 0 0  1 100 0 0 

Não 
responderam 

0 0 9 100  0 0 0 0  0 0 0 0 

               
Saúde em 
Relação a 
Familiares 

    
 

    
 

    

Pior que o seu 0 0 1 100  10 76,9 3 23,1  3 100 0 0 
Igual ao seu 1 33,3 2 66,7  9 81,8 2 18,1  7 87,5 1 12,5 
Melhor que o 

seu 
2 40 3 60  11 84,6 2 15,3  7 77,8 2 22,2 

Não 
responderam 

9 33,3 18 48,7  0 0 0 0  0 0 0 0 

               
Saúde em 
Relação a 
Amigos 

    
 

    
 

    

Pior que o seu 4 40 6 60  10 76,9 3 23,1  7 100 0 0 
Igual ao seu 4 36,4 7 63,6  17 89,5 2 10,5  9 75 3 25 
Melhor que o 

seu 
2 100 0 0  3 60 2 40  1 100 0 0 

Não 
responderam 

1 8,3 11 91,6  0 0 0 0  0 0 0 0 

               
Número de 
medicamen-

tos 
    

 

    
 

    

Nenhum 0 0 0 0  4 80 1 20  2 100 0 0 
1-2 3 60 2 40  8 80 2 20  6 87,1 1 14,3 
3-4 5 29,4 12 70,6  9 75 3 25  4 80 1 20 

5 e + 3 23,1 10 76,9  9 90 1 10  5 83,3 1 16,7 
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CONCLUSÃO 
 ASILO  CC  UATI 

 Ativo 
Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 N % N %  N % N %  N % N % 
Número de 

Doenças 
Auto-

referidas 

    

 

    

 

    

Nenhuma 0 0 5 100  1 100 0 0  1 100 0 0 
1-2 6 37,5 10 62,5  4 80 1 20  4 100 0 0 
3-4 2 28,6 5 71,4  9 69,2 4 30,8  7 77,8 2 22,2 

5 e + 3 42,9 4 57,1  16 88,9 2 11,1  5 83,3 1 16,7 
               

 

 

4.2.3 Prevalência da Prática de Atividade Física segundo Variáveis 

Comportamentais 

 

 Através da Tabela 7 pode ser observado os resultados referentes a prática de 

atividade física, de acordo com as variáveis comportamentais. No que tange ao hábito 

de fumar, com exceção do grupo Asilo, que obteve para a categoria não fumante 42,9% 

dos participantes com desempenho suficientemente ativo, ou seja, a minoria, os grupos 

Centro de Convivência e UATI apresentaram em tal categoria a maior parte da 

população de estudo com desempenho suficientemente ativo, com 82,3% e 85,7% dos 

sujeitos, respectivamente. Destaca-se também no grupo Asilo que 100% da população 

apontada como fumante foi considerada suficientemente ativa. 
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Tabela 7. Prevalência da prática de atividade física da população de estudo, segundo 
variáveis comportamentais. Irati-PR, 2016. 

 ASILO  CC  UATI 

 Ativo 
Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 N % N %  N % N %  N % N % 
Hábito de 

Fumar 
              

Não fumantes 3 42,9 4 57,1  14 82,3 3 17,6  12 85,7 2 14,3 
Ex-fumantes 5 20,8 19 79,1  15 88,2 2 11,8  5 83,3 1 16,7 

Fumantes 3 100 0 0  1 33,3 2 66,7  0 0 0 0 
Não 

responderam 
0 0 1 100  0 0 0 0  0 0 0 0 

               
Tempo de 

Fumo (tercis) 
              

0 4 44,4 5 55,6  16 84,2 3 15,8  13 86,7 2 13,3 
1-9 anos 1 16,7 5 83,3  5 83,3 1 16,7  3 75 1 25 

10-19 anos 5 45,4 6 54,6  8 72,7 3 27,3  1 100 0 0 
Não 

responderam 
1 11,2 8 88,8  1 100 0 0  0 0 0 0 

               
Quantidade 
de cigarros 

              

Nenhum 3 42,9 4 57,1  14 82,3 3 17,7  12 85,7 2 14,3 
1-9 por dia 4 40 6 60  12 80 3 20  3 75 1 25 
10 ou + por 

dia 
3 30 7 70  3 75 1 25  2 100 0 0 

Não 
responderam 

1 12,5 7 87,5  0 0 0 0  0 0 0 0 

               
Consumo 

Abusivo de 
Álcool 

    
 

    
 

    

Sem 
dependência 

(0-7) 
11 31,4 28 68,6 

 

30 81,8 7 18,2 
 

17 85 3 15 

Com 
dependência 

(8-40) 
0 0 0 0 

 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
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4.2.4 Prevalência da Prática de Atividade Física segundo Prática de Atividades de 

Vida Diária e Atividades Instrumentais de Vida Diária 

 

 A Tabela 8 representa a prevalência de atividade física, a partir da prática de 

AVDs e AIVDs. Observou-se resultados similares entre o Centro de Convivência e 

UATI quanto a distribuição nas categorias de (in)dependência nas AVDs considerados 

suficientemente ativos, obtendo, respectivamente: 80% e 82,3% os participantes com 

independência; 80% e 100% com dependência leve; e ambos com 100% para 

dependência moderada. Já o Asilo apresentou a maior parte dos sujeitos como 

insuficientemente ativos, sendo 53,3% com independência; 77,8% com dependência 

leve; 88,9% com dependência moderada; e, apenas a categoria dependência severa 

obteve distribuição homogênea, com 50% da população de estudo considerada 

insuficientemente ativa.  

 Sobre o desempenho de AIVDs, novamente se observa resultados parecidos 

entre Centro de Convivência e UATI, tendo 83,3% e 85% dos participantes, 

respectivamente, como independentes e suficientemente ativos. Destaca-se que o Centro 

de Convivência ainda obteve 100% dos participantes com dependência moderada 

enquanto insuficientemente ativa, sendo que a UATI não teve representantes em tal 

categoria. 
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Tabela 8. Prevalência da prática de atividade física da população de estudo, segundo 
prática de atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. Irati-PR, 
2016. 

 ASILO  CC  UATI 

 Ativo 
Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 
Ativo 

Insuf. 
 Ativo 

 N % N %  N % N %  N % N % 
Níveis de 

Atividades de 
Vida Diária 

              

Independência 7 46,7 8 53,3  16 80 4 20  14 82,3 3 17,6 
Dependência 

Leve 
2 22,2 7 77,8  12 80 3 20  2 100 0 0 

Dependência 
Moderada 

1 11,1 8 88,9  2 100 0 0  1 100 0 0 

Dependência 
Severa 

1 50 1 50  0 0 0 0  0 0 0 0 

Dependência 
Total 

0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

               
Níveis de 

Atividades 
Instrumentais 

de Vida 
Diária  

              

Ligeira 
Dependência 

ou 
Independência 

0 0 0 0  30 83,3 6 16,7  17 85 3 15 

Dependência 
Moderada 0 0 0 0  0 0 1 100  0 0 0 0 

Dependência 
Grave ou Total 

11 31,4 24 68,6  0 0 0 0  0 0 0 0 

               

 

 

4.3 PREVALÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 

 

 

4.3.1 Prevalência da Prática de Atividades de Vida Diária segundo Variáveis 

Sociodemográficas 

 

 Os resultados referentes a prevalência da prática de AVDs, de acordo com 

variáveis sociodemográficas, estão expostos na Tabela 9. Destaca-se, no grupo Asilo, 

60% das mulheres e 30% dos homens tiveram desempenho independente nas AVDs. 

Entretanto, esse aspecto mostrou-se inverso no Centro de Convivência, em que 75% dos 
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homens se enquadraram na referida categoria, enquanto 51,5% das mulheres, ou seja, 

em representação menor, foram considerados independentes.   

 Ainda sobre o desempenho independente nas AVDs, destacou-se em todos os 

grupos o aumento gradual nesta classificação entre as faixas etárias de 60-69 e 70-79 

anos, obtendo-se, no grupo Asilo, 33,3% e 47,5%; no Centro de Convivência 57,1% e 

69,2%; e UATI, 85,7% e 90%, respectivamente. 

 Na distribuição por renda, ressalta-se que, na UATI, os participantes com algum 

tipo de dependência obtiveram renda correspondente ao 1º. ou 2º. tercil, ou seja, tercis 

com valores de renda menores. No 1º. tercil se encontrou 16,7% dos sujeitos com 

dependência leve e 16,7% com dependência moderada e, no 2º. tercil, 16,7% com 

dependência leve. Esse aspecto não foi percebido nos demais grupos. 
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Tabela 9. Prevalência da prática de atividades de vida diária da população de estudo, segundo variáveis sociodemográficas. Irati-PR, 2016. 
 ASILO  CC  UATI 
 I DL DM DS  I DL DM DS  I DL DM DS 
 N % N % N % N %  N % N % N % N %  N % N % N % N % 

Sexo                           
Masculino 6 30 8 40 5 25 1 5  3 75 1 25 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
Feminino 9 60 1 6,7 4 26,7 1 6,7  17 51,5 14 42,4 2 6,1 0 0  17 85 2 10 1 5 0 0 

                           
Faixa etária 

(anos)                           

60-69 4 33,3 5 41,7 2 16,7 1 8,3  8 57,1 6 42,9 0 0 0 0  6 85,7 1 14,8 0 0 0 0 
70-79 9 47,4 4 21 5 26,3 1 5,3  9 69,2 3 23,1 1 7,7 0 0  9 90 1 100 0 0 0 0 

80 ou  + 2 50 0 0 2 50 0 0  3 30 6 60 1 10 0 0  2 66,7 0 0 1 34,3 0 0 
                           

Presença de 
cuidador                           

Não 0 0 0 0 0 0 0 0  18 54,6 14 42,4 1 3 0 0  17 89,5 2 10,5 0 0 0 0 
Familiares 0 0 0 0 0 0 0 0  1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0  0 0 0 0 1 100 0 0 
Profissional 15 42,9 9 25,7 9 25,7 2 5,7  1 100 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
                           

Nível 
Educacional                           

Analfabeto, 
<1ano 

4 36,4 1 9,1 6 54,6 0 0  3 60 2 40 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

1-5 anos 6 40 5 33,3 3 20 1 6,7  12 54,6 9 40,9 1 4,5 0 0  3 100 0 0 0 0 0 0 
5-9 anos 2 40 2 40 0 0 1 20  4 44,4 4 44,4 1 11,1 0 0  0 0 1 50 1 50 0 0 
9-12 anos 0 0 1 100 0 0 0 0  1 100 0 0 0 0 0 0  7 87,7 1 12,5 0 0 0 0 
12 ou + 3 100 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  7 100 0 0 0 0 0 0 

                           
Renda (em 

tercis) 
                          

1º. Terço 15 42,9 9 25,7 9 25,7 2 5,7  3 60 1 20 1 20 0 0  4 66,7 1 16,7 1 16,7 0 0 
2º. Terço 0 0 0 0 0 0 0 0  10 50 10 50 0 0 0 0  5 83,3 1 16,7 0 0 0 0 
3º. Terço 0 0 0 0 0 0 0 0  7 58,3 4 33,3 1 8,33 0 0  8 100 0 0 0 0 0  

                           
I: Independência,  DL: Dependência Leve,   DM: Dependência Moderada, DS: Dependência Severa.           
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4.3.2 Prevalência da Prática de Atividades de Vida Diária segundo Variáveis 

Relacionadas a Saúde 

 

 A Tabela 10 aponta os resultados da prevalência de atividades de vida diária, 

segundo variáveis relacionadas a saúde. No grupo asilo foi observado que a distribuição 

do estado nutricional, na categoria “eutrófico”, teve representação na condição de 

dependência severa por 16,7% dos sujeitos. Nos Centro de Convivência, os maiores 

níveis de dependência encontrados na população, ou seja, dependência moderada, 

estiveram relacionados ao estado nutricional “sobrepeso”, por 6,3% dos indivíduos, e 

“obeso”, por 6,8%. Nessa mesma perspectiva, o grupo UATI apresentou para o estado 

nutricional “obeso”, em 16,7 dos casos, condição de dependência moderada. 

 Destacou-se nos grupos Asilo e Centro de Convivência que o maior consumo de 

medicamentos foi encontrado conforme o maior nível de dependência nas AVDs. No 

Asilo, sobre os participantes que consomem de 3-4 medicamentos, 17,6% apresentaram 

desempenho equivalente a dependência moderada, e 11,8% equivalente a dependência 

severa. Nesse mesmo grupo, da parcela da população que faz uso de 5 ou mais 

medicamentos, 46,1% apresentaram dependência moderada para AVDs. No Centro de 

Convivência, observou-se indivíduos que tiveram desempenho com dependência 

moderada estiveram no grupo correspondente a ingestão de 5 ou mais medicamentos, 

sendo 20% dos sujeitos. 
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Tabela 10. Prevalência da prática de atividades de vida diária da população de estudo, segundo variáveis relacionadas à saúde. Irati-PR, 
2016. 

 ASILO  CC  UATI 
 I DL DM DS  I DL DM DS  I DL DM DS 
 N % N % N % N %  N % N % N % N %  N % N % N % N % 

Estado 
Nutricional 

                          

Desnutrido 0 0 0 0 1 100 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
Eutrófico 2 16,7 4 33,3 4 33,3 2 16,7  4 66,7 2 33,3 0 0 0 0  4 80 1 20 0 0 0 0 

Sobrepeso 9 75 2 16,7 1 8,3 0 0  8 50 7 43,7 1 6,3 0 0  9 100 0 0 0 0 0 0 
Obeso 4 44,4 2 22,2 3 33,3 0 0  8 53,3 6 40 1 6,8 0 0  4 66,7 1 16,7 1 16,7 0 0 
Não 

responderam 
0 0 1 100 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

                           
Saúde Auto-

referida 
                          

Excelente 0 0 1 100 0 0 0 0  1 50 1 50 0 0 0 0  5 100 0 0 0 0 0 0 
Boa 4 40 4 40 2 20 0 0  8 61,5 5 38,5 0 0 0 0  7 77,9 2 22,2 0 0 0 0 

Regular 8 57,1 1 7,1 4 28,6 1 7,1  10 52,6 8 42,1 1 5,3 0 0  5 100 0 0 0 0 0 0 
Ruim + 
Péssima 0 0 1 100 0 0 0 0  1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0  0 0 0 0 1 100 0 0 

Não 
responderam 

3 33,3 2 22,2 3 33,3 1 11,1  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

                           
Saúde em 
Relação a 
Familiares 

                          

Pior que o seu 0 0 0 0 1 100 0 0  10 76,9 3 23,1 0 0 0 0  2 66,7 1 33,3 0 0 0 0 
Igual ao seu 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0  2 18,2 9 81,8 0 0 0 0  7 87,5 1 12,5 0 0 0 0 

Melhor que o 
seu 

4 80 1 20 0 0 0 0  8 61,5 3 23,1 2 15,4 0 0  8 88,9 0 0 1 11,1 0 0 

Não 
responderam 

10 38,5 7 26,9 7 26,9 2 7,7  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
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CONCLUSÃO 
 ASILO  CC  UATI 
 I DL DM DS  I DL DM DS  I DL DM DS 
 N % N % N % N %  N % N % N % N %  N % N % N % N % 

Saúde em 
Relação a 
Amigos 

                          

Pior que o seu 4 40 4 40 2 20 0 0  9 69,2 4 30,7 0 0 0 0  7 100 0 0 0 0 0 0 
Igual ao seu 6 54,5 2 18,2 2 18,2 1 9,1  8 42,1 9 47,4 2 10,5 0 0  9 75 2 16,7 1 8,3 0 0 

Melhor que o 
seu 

1 50 0 0 1 50 0 0  3 60 2 40 0 0 0 0  1 100 0 0 0 0 0 0 

Não 
responderam 

4 33,3 3 2 4 33,3 1 8,3  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

                           
Número de 

medicamentos 
                          

Nenhum 0 0 0 0 0 0 0 0  5 100 0 0 0 0 0 0  2 100 0 0 0 0 0 0 
1-2 4 80 1 20 0 0 0 0  6 60 4 40 0 0 0 0  4 57,1 2 28,6 1 14,3 0 0 
3-4 7 41,2 5 29,4 3 17,6 2 11,8  6 50 6 50 0 0 0 0  5 100 0 0 0 0 0 0 

5 e + 4 30,8 3 23,1 6 46,1 0 0  3 30 5 50 2 20 0 0  6 100 0 0 0 0 0 0 
                           

Número de 
Doenças 
Auto-

referidas 

                          

Nenhuma 2 40 2 40 1 20 0 0  1 100 0 0 0 0 0 0  1 100 0 0 0 0 0 0 
1-2 7 43,7 4 25 3 18,8 2 12,5  4 80 1 20 0 0 0 0  4 100 0 0 0 0 0 0 
3-4 3 42,7 3 42,7 1 14,3 0 0  10 76,9 3 23,1 0 0 0 0  8 88,9 1 11,1 0 0 0 0 

5 e + 3 42,7 0 0 4 57,1 0 0  5 27,8 11 61,1 2 11,1 0 0  4 66,7 1 16,7 1 16,7 0 0 
                           

I: Independência,  DL: Dependência Leve,   DM: Dependência Moderada, DS: Dependência Severa. 
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4.3.3 Prevalência da Prática de Atividades de Vida Diária segundo Variáveis 

Comportamentais 

 

 A Tabela 11 apresenta os dados referentes a prática de AVD de acordo com as 

variáveis comportamentais. Percebeu-se que na parcela da população de todos os 

contextos que se mostrou fumante, não apresentou relação com a condição de níveis 

maiores de dependência. Entretanto, ao se analisar o tempo de fumo, notou-se que no 

grupo UATI, no período de 10 ou mais anos na condição de fumante, 100% da 

população apresentou dependência moderada. De semelhante modo, para o mesmo 

período, 9,1% dos idosos participantes do Centro de Convivência também obteve 

dependência moderada.  
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Tabela 11. Prevalência da prática de atividades de vida diária da população de estudo, segundo variáveis comportamentais. Irati-PR, 2016. 
 ASILO  CC  UATI 
 I DL DM DS  I DL DM DS  I DM DL DS 
 N % N % N % N %  N % N % N % N %  N % N % N % N % 

Hábito de 
Fumar 

                          

Não fumantes 3 42,7 1 14,3 2 28,6 1 14,3  9 52,9 7 41,2 1 5,9 0 0  12 85,7 2 14,3 0 0 0 0 
Ex-fumantes 10 41,7 6 25 7 29,2 1 4,2  9 52,9 7 41,2 1 5,9 0 0  5 83,3 0 0 1 16,67 0 0 

Fumantes 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0  2 66,7 1 33,3 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
Não 

responderam 
1 100 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

                           
Tempo de 

Fumo (tercis) 
                          

0 4 44,4 1 11,1 3 33,3 1 11,1  11 57,9 7 36,8 1 5,3 0 0  13 86,7 0 0 0 0 0 0 
1-9 anos 2 33,3 2 33,3 2 33,3 0 0  3 50 3 50 0 0 0 0  4 100 0 0 0 0 0 0 

10-19 anos 4 36,4 5 45,4 2 18,2 0 0  6 54,5 4 36,4 1 9,1 0 0  0 0 0 0 1 100 0 0 
Não 

responderam 
1 20 1 20 2 40 1 20  0 0 1 100 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

                           
Quantidade 
de cigarros 

                          

Nenhum 3 42,9 1 14,3 2 28,6 1 14,3  9 52,9 7 41,1 1 5,9 0 0  12 85,7 2 14,3 0 0 0 0 
1-9 por dia 6 60 1 10 3 30 0 0  9 60 5 33,3 1 6,67 0 0  4 100 0 0 0 0 0 0 
10 ou + por 

dia 
3 30 5 50 2 20 0 0  2 50 2 50 0 0 0 0  1 50 0 0 1 50 0 0 

Não 
responderam 

0 0 2 18,2 7 63,4 2 18,2  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

                           
Consumo 

Abusivo de 
Álcool 

                          

Sem 
dependência 

(0-7) 
15 42,7 9 25,7 9 25,7 2 5,7  20 54,1 15 40,5 2 5,4 0 0  17 85 2 10 1 5 0 0 

Com 
dependência 

(8-40) 
0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

I: Independência,  DL: Dependência Leve,   DM: Dependência Moderada, DS: Dependência Severa. 
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4.3.4 Prevalência da Prática de Atividades de Vida Diária segundo Prática de 

Atividade Física e Prática de Atividades Instrumentais de Vida Diária 

 

 Quanto a prevalência da prática de AVDs, segundo desempenho de atividade 

física e AIVDs, a Tabela 12 apresenta os resultados. Conforme apontado, não houve 

associação entre desempenho suficientemente ativo de atividade física com níveis de 

dependência nas AVDs, pois, em todos os contextos, apesar da população de estudo 

apresentar prática suficiente, houve indivíduos na condição de dependência moderada. 

Neste sentido, destaca-se que no Asilo 9,1% dos indivíduos suficientemente ativos 

foram considerados com moderada dependência; no Centro de Convivência 6,8%; e na 

UATI 5,9%. Observando esse aspecto de modo inverso, no grupo Asilo, 33,3% dos 

sujeitos com prática insuficientemente ativa obtiveram desempenho com dependência 

moderada nas AVDs, e 4,2% com dependência severa. 

 



64 

Tabela 12. Prevalência da prática de atividades de vida diária da população de estudo, segundo prática de atividade física e prática de 
atividades instrumentais de vida diária. Irati-PR, 2016. 

 ASILO  CC  UATI 
 I DL DM DS  I DL DM DS  I DM DL DS 
 N % N % N % N %  N % N % N % N %  N % N % N % N % 

Níveis de 
Atividade Física 

                          

Suficientemente 
Ativo 

7 63,7 2 18,2 1 9,1 0 0  16 53,3 12 40 2 6,8 0 0  14 82,3 2 11,8 1 5,9 0 0 

Insuficientemente 
Ativo 

8 33,3 7 29,2 8 33,3 1 4,2  4 57,1 3 42,9 0 0 0 0  3 100 0 0 0 0 0 0 

                           
Níveis de 

Atividades 
Instrumentais 
de Vida Diária 

                          

Ligeira 
Dependência ou 
Independência 

0 0 0 0 0 0 0 0  20 55,6 14 38,9 2 5,6 0 0  17 85 2 10 1 5 0 0 

Dependência 
Moderada 

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 1 100 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Dependência 
Grave ou Total 

15 42,9 9 25,7 9 25,7 2 5,7  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

                           
I: Independência,  DL: Dependência Leve,   DM: Dependência Moderada, DS: Dependência Severa. 
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4.4 PREVALÊNCIA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA 

 

 

4.4.1 Prevalência da Prática de Atividades Instrumentais de Vida Diária segundo 

Variáveis Sociodemográficas 

 

 A Tabela 13 apresenta os dados sobre a prevalência da prática de AIVDs, a partir 

de variáveis sociodemográficas. Conforme já visto, o grupo Asilo teve 100% dos 

participantes do estudo com dependência total e, em contrapartida, a UATI teve 100% 

dos participantes com independência ou dependência leve.  

Quanto às variáveis sociodemográficas, notou-se no Centro de Convivência que 

a parcela da população do estudo que apresentou desempenho nas AIVDs com 

dependência moderada se concentrou no sexo masculino, sendo que, destes, 25% se 

enquadrou em tal classificação. Considerando tal população com dependência 

moderada, observou-se que esteve concentrada na faixa etária de 60-69 anos (7,1%), 

nível educacional de 5-9 anos de estudo (11,1%) e com renda correspondente ao 3º. 

Tercil, ou seja, R$1.262,99 ou mais (8,3%). Observou-se que, nesse contexto, não teve 

relação com a presença de cuidadores, pois indivíduos que necessitam de cuidadores 

familiares (100%) ou profissionais (100%) apresentaram desempenho com 

independência ou dependência leva nas AIVDs. 
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Tabela 13. Prevalência da prática de atividades instrumentais de vida diária da população de estudo, segundo variáveis sociodemográficas. 
Irati-PR, 2016. 
 ASILO  CC  UATI 
 I DM DT  I DM DT  I DM DT 
 N % N % N %  N % N % N %  N % N % N % 

Sexo                     
Masculino 0 0 0 0 20 100  3 75 1 25 0 0  0 0 0 0 0 0 
Feminino 0 0 0 0 15 100  33 100 0 0 0 0  20 100 0 0 0 0 

                     
Faixa etária 

(anos) 
                    

60-69 0 0 0 0 12 100  13 92,9 1 7,1 0 0  7 100 0 0 0 0 
70-79 0 0 0 0 19 100  13 100 0 0 0 0  10 100 0 0 0 0 

80 ou  + 0 0 0 0 4 100  10 100 0 0 0 0  3 100 0 0 0 0 

                     
Presença de 

cuidador 
                    

Não 0 0 0 0 0 0  32 100 1 100 0 0  19 100 0 0 0 0 
Familiares 0 0 0 0 0 0  3 100 0 0 0 0  1 100 0 0 0 0 
Profissional 0 0 0 0 35 100  1 100 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

                     
Nível 

Educacional 
                    

Analfabeto, 
<1ano 

0 0 0 0 11 100  5 100 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

1-5 anos 0 0 0 0 15 100  22 10 0 0 0 0  3 100 0 0 0 0 
5-9 anos 0 0 0 0 5 100  8 88,9 1 11,1 0 0  2 100 0 0 0 0 
9-12 anos 0 0 0 0 1 100  1 100 0 0 0 0  9 100 0 0 0 0 
12 ou + 0 0 0 0 3 100  0 0 0 0 0 0  7 100 0 0 0 0 
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 CONCLUSÃO 
   ASILO  CC  UATI 
 I DM DT  I DM DT  I DM DT 
 N % N % N %  N % N % N %  N % N % N % 

Renda (em 
tercis) 

                    

1º. Terço 0 0 0 0 35 100  5 100 0 0 0 0  6 100 0 0 0 0 
2º. Terço 0 0 0 0 0 0  20 100 0 0 0 0  6 100 0 0 0 0 
3º. Terço 0 0 0 0 0 0  11 91,7 1 8,3 0 0  8 100 0 0 0 0 

                     
I: Independência,  DM: Dependência Moderada, DT: Dependência Total. 
* Asilo: Terço único: R$880,00. CC: 1º. Terço: <R$879,99; 2º. Terço: R$880,00 a R$1.261,99 ; 3º. Terço: R$1.261,99 e + . UATI: 1º. Terco: <R$1.756,97 ; 2º. Terço: 
R$1.756,98 a R$ 2.999,99 ; 3º. Terço: R$3.000,00 e +. 
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4.4.2 Prevalência da Prática de Atividades Instrumentais de Vida Diária segundo 

Variáveis Relacionadas a Saúde 

 

 Observa-se na Tabela 14 os resultados sobre a prevalência da prática de AIVDs, 

a partir das variáveis relacionadas a saúde. Destacou-se, no contexto Centro de 

Convivência, que a parcela da população que apresentou dependência moderada se 

caracterizou como sobrepeso (6,3%), referiu a saúde como boa (7,7%) e, como “igual 

ao seu” no comparativo com família (9,1) e com amigos (6,3%), faz uso de 3-4 

medicamentos (100%) e apresenta 3-4 doenças (7,7%). Apesar deste aspecto, observou-

se nos participantes que referiram 5 e mais doenças e fazem uso de 5 e mais 

medicamentos, 100% obteve desempenho independente ou com dependência leve nas 

AIVDs. 
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Tabela 14. Prevalência da prática de atividades instrumentais de vida diária da população de estudo, segundo variáveis relacionadas à 
saúde. Irati-PR, 2016. 
 ASILO  CC  UATI 
 I DM DT  I DM DT  I DM DT 
 N % N % N %  N % N % N %  N % N % N % 

Estado 
Nutricional 

                    

Desnutrido 0 0 0 0 1 100  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
Eutrófico 0 0 0 0 12 100  6 100 0 0 0 0  5 100 0 0 0 0 
Sobrepeso 0 0 0 0 12 100  15 93,7 1 6,3 0 0  9 100 0 0 0 0 

Obeso 0 0 0 0 9 100  15 100 0 0 0 0  6 100 0 0 0 0 
Não 

responderam 
0 0 0 0 1 100  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

                     
Saúde Auto-

referida 
                    

Excelente 0 0 0 0 1 100  2 100 0 0 0 0  5 100 0 0 0 0 
Boa 0 0 0 0 10 100  12 92,3 1 7,7 0 0  9 100 0 0 0 0 

Regular 0 0 0 0 14 100  19 100 0 0 0 0  5 100 0 0 0 0 
Ruim + 
Péssima 

0 0 0 0 1 100  3 100 0 0 0 0  1 100 0 0 0 0 

Não 
responderam 

0 0 0 0 9 100  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

                     
Saúde em 
Relação a 
Familiares 

      
 

      
 

      

Pior que o seu 0 0 0 0 1 100  13 100 0 0 0 0  3 100 0 0 0 0 
Igual ao seu 0 0 0 0 3 100  10 90,9 1 9,1 0 0  8 100 0 0 0 0 
Melhor que o 

seu 
0 0 0 0 5 100  13 100 0 0 0 0  9 100 0 0 0 0 

Não 
responderam 

0 0 0 0 26 100  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
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 CONCLUSÃO 

 ASILO  CC  UATI 
 I DM DT  I DM DT  I DM DT 
 N % N % N %  N % N % N %  N % N % N % 

Saúde em 
Relação a 
Amigos 

      
 

      
 

      

Pior que o seu 0 0 0 0 10 100  13 100 0 0 0 0  7 100 0 0 0 0 
Igual ao seu 0 0 0 0 11 100  18 94,7 1 6,3% 0 0  12 100 0 0 0 0 
Melhor que o 

seu 
0 0 0 0 2 100  5 100 0 0 0 0  1 100 0 0 0 0 

Não 
responderam 

0 0 0 0 23 100  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

                     
Número de 

medicamentos 
                    

Nenhum 0 0 0 0 0 0  5 100 0 0 0 0  2 100 0 0 0 0 
1-2 0 0 0 0 5 100  10 100 0 0 0 0  7 100 0 0 0 0 
3-4 0 0 0 0 17 100  11 91,7 1 100 0 0  5 100 0 0 0 0 

5 e + 0 0 0 0 13 100  10 100 0 0 0 0  6 100 0 0 0 0 
                     

Número de 
Doenças 
Auto-

referidas 

      

 
      

 
      

Nenhuma 0 0 0 0 5 100  1 100 0 0 0 0  1 100 0 0 0 0 
1-2 0 0 0 0 16 100  5 100 0 0 0 0  4 100 0 0 0 0 
3-4 0 0 0 0 7 100  12 92,3 1 7,7 0 0  9 100 0 0 0 0 

5 e + 0 0 0 0 7 100  18 100 0 0 0 0  6 100 0 0 0 0 
                     

I: Independência,  DM: Dependência Moderada, DT: Dependência Total. 
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4.4.3 Prevalência da Prática de Atividades Instrumentais de Vida Diária segundo 

Variáveis Comportamentais 

 

 A Tabela 15 aborda os resultados referentes a prevalência da prática de AIVDs, a 

partir das variáveis comportamentais.  Ressalta-se que do grupo Centro de Convivência, 

a representação da população do estudo com dependência moderada se declarou como 

não fumante (5,9%), sendo que, deste mesmo grupo, 100% dos fumantes e ex-fumantes 

obtiveram desempenho independente ou com dependência leve. 
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Tabela 15. Prevalência da prática de atividades instrumentais de vida diária da população de estudo, segundo variáveis comportamentais. 
Irati-PR, 2016. 
 ASILO  CC  UATI 
 I DM DT  I DM DT  I DM DT 
 N % N % N %  N % N % N %  N % N % N % 

Hábito de 
Fumar 

                    

Não fumantes 0 0 0 0 7 100  16 94,1 1 5,9 0 0  14 100 0 0 0 0 
Ex-fumantes 0 0 0 0 24 100  17 100 0 0 0 0  6 100 0 0 0 0 

Fumantes 0 0 0 0 3 100  3 100 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
Não 

responderam 
0 0 0 0 1 100  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

                     
Tempo de 

Fumo (tercis) 
                    

0 0 0 0 0 9 100  18 94,7 1 5,3 0 0  15 100 0 0 0 0 
1-9 anos 0 0 0 0 6 100  6 100 0 0 0 0  4 100 0 0 0 0 

10-19 anos 0 0 0 0 11 100  11 100 0 0 0 0  1 100 0 0 0 0 
Não 

responderam 
0 0 0 0 9 100  1 100 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

                     
Quantidade 
de cigarros 

                    

Nenhum 0 0 0 0 7 100  16 94,1 1 5,9 0 0  14 100 0 0 0 0 
1-9 por dia 0 0 0 0 10 100  15 100 0 0 0 0  4 100 0 0 0 0 
10 ou + por 

dia 
0 0 0 0 10 100  4 100 0 0 0 0  2 100 0 0 0 0 

Não 
responderam 

0 0 0 0 8 100  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
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 CONCLUSÃO 
 ASILO  CC  UATI 
 I DM DT  I DM DT  I DM DT 
 N % N % N %  N % N % N %  N % N % N % 

Consumo 
Abusivo de 

Álcool 
      

 
      

 
      

Sem 
dependência 

(0-7) 
0 0 0 0 35 100 

 
36 97,3 1 2,7 0 0 

 
20 100 0 0 0 0 

Com 
dependência 

(8-40) 
0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

I: Independência,  DM: Dependência Moderada, DT: Dependência Total.           
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4.4.4 Prevalência da Prática de Atividades Instrumentais de Vida Diária segundo 

Prática de Atividade Física e Prática de Atividades Instrumentais de Vida Diária 

 

 Estão apresentados na Tabela 16 os resultados referentes a prática de AIVD, 

segundo o desempenho de AF e AVDs. Observou-se no grupo Centro de Convivência 

que os participantes com desempenho com dependência moderada nas AIVDs 

representou 14,3% dos sujeitos com prática de AF insuficientemente ativa, e 6,7% com 

dependência leve nas AVDs. 
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Tabela 16. Prevalência da prática de atividades instrumentais de vida diária da população de estudo, segundo prática de atividade física e 
prática de atividades de vida diária. Irati-PR, 2016. 
 ASILO  CC  UATI 
 I DM DT  I DM DT  I DM DT 
 N % N % N %  N % N % N %  N % N % N % 

Níveis de 
Atividade Física 

                    

Suficientemente 
Ativo 

0 0 0 0 11 100  30 100 0 0 0 0  17 100 0 0 0 0 

Insuficientemente 
Ativo 

0 0 0 0 24 100  6 85,7 1 14,3 0 0  3 100 0 0 0 0 

                     
Níveis de 

Atividades de 
Vida Diária 

      
 

      
 

      

Independência 0 0 0 0 15 100  20 100 0 0 0 0  17 100 0 0 0 0 
Dependência 

Leve 
0 0 0 0 9 100  14 93,3 1 6,7 0 0  2 100 0 0 0 0 

Dependência 
Moderada 

0 0 0 0 9 100  2 100 0 0 0 0  1 100 0 0 0 0 

Dependência 
Severa 

0 0 0 0 2 100  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Dependência 
Total 

0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

                     
I: Independência,  DM: Dependência Moderada, DT: Dependência Total. 
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4.5 RAZÕES DE PREVALÊNCIA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE 

VIDA DIÁRIA 

 

   

Na Tabela 17 é possível verificar que apenas a variável Estado Nutricional 

permaneceu associada às AVDs, junto ao grupo do Asilo. 

Ressalta-se que não foi identificado, na construção do presente estudo, variáveis 

associadas aos desfechos AF, AVDs e AIVDs, para as populações do Centro de 

Convivência e UATI, assim como aos desfechos AF e AIVDs, para a população do 

Asilo. Dessa forma, para estes grupos não foi possível construir modelos finais para as 

Razões de Prevalência. 

 

Tabela 17. Razão de Prevalência das Atividades de Vida Diária e respectivo intervalo de 
confiança (95%), do grupo Asilo. Modelo Final. Irati, 2016. 

 RP  IC (95%) 
Estado Nutricional    

Eutrófico 1   
Desnutrido 1,33  0,31 – 5,75 
Sobrepeso 0,22  0,08 – 0,66 

Obeso 0,59  0,26 - 1,36 
    

RP: Razão de Prevalência, IC: Intervalo de Confiança. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Com a finalidade de caracterizar os grupos de idosos abordados no presente 

estudo, buscou-se descrever aspectos sociodemográficos, comportamentais, 

relacionados a saúde, bem como os desfechos relacionados a prática de atividade física, 

atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. 

 Queiroz et al. (2014), em estudo de base populacional realizado com 316 idosos 

no município de Lafaiete Coutinho - BA, encontraram a prevalência de 46,5% de 

inatividade física na população estudada, porcentagem mais elevada, se comparada aos 

resultados das populações dos grupos de convivência do presente estudo, que foram de 

18,9% no Centro de Convivência e de 15% na UATI, e de menor magnitude, se 

confrontado com os resultados da população do Asilo (68,6%).  

O referido estudo baiano também encontrou, em sua população de estudo, a 

maior parte composta por mulheres (54,7%) corroborando, com os dados encontrados 

nas populações do Centro de Convivência e UATI.  Queiroz et al. (2014) observaram 

que a população do estudo não fazia uso de bebidas alcoólicas, concordando com o 

presente estudo, em que não foi encontrado nas populações estudadas idosos que faziam 

uso abusivo de álcool. No que se refere ao tabagismo, o estudo desenvolvido em 

Lafaiete Coutinho – BA, verificou que 42,2% de idosos que nunca fumaram, 46,7% na 

condição de ex-fumantes, e 11,1% enquanto fumantes. Esses resultados se aproximaram 

em proporção aos encontrados no Centro de Convivência, que foram, respectivamente, 

45,9%, 45,9% e 8,1%.  

Quanto à parte analítica, Queiroz et al. (2014) verificaram que a inatividade 

física esteve positivamente associada à idade igual ou superior a 80 anos, não 

desenvolver nenhum tipo de atividade de  trabalho, e à dependência funcional. No 

presente estudo, nenhuma das variáveis avaliadas apresentou associação com a AF em 

nenhum dos grupos estudados. A hipótese para tal fato pode ter sido o número restrito 

de sujeitos participantes em cada grupo, dado que se tratam inicialmente de contextos 

com número mais limitado de pessoas. 
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Em outro estudo de base populacional, desenvolvido por Pereira et al. (2011), 

junto a 638 idosos de baixa renda, residentes em Porto Alegre – RS, os autores também 

verificaram maior prevalência de inatividade física na população estudada (66,3%), 

quando comparado aos do presente estudo.  Estas discrepâncias nos resultados, podem 

ser devidos aos diferentes critérios utilizados para a classificação dos participantes, 

quanto nível de AF, pois o estudo de Pereira et al. (2011), mesmo tendo utilizado o 

IPAQ, não considerou os dias da semana em que os sujeitos realizaram as atividades, 

mas apenas os minutos/semana. 

Cardoso et al. (2008), ao avaliar o nível de AF, utilizando o instrumento IPAQ, 

em idosos integrantes de grupos de convivência, em São José – SC, verificaram que 

88,7% dos participantes foram considerados “muito ativos”.  Os autores destacaram que 

o domínio das atividades domésticas tende a contribuir expressivamente para a prática 

de AF para ambos os gêneros. Embora, as mulheres praticavam, nos dias de semana 

atividade física com maior frequência se comparado aos homens, pelo fato de se 

dedicarem mais a atividades domésticas. Apesar do presente estudo ter utilizado como 

referencial para classificação a condição de “suficientemente ativos” e 

“insuficientemente ativos” para a prática de AF, os resultados verificados no estudo 

catarinense foram semelhantes aos encontrados nos grupos Centro de Convivência  e 

UATI, provavelmente pelo fato da população de ambos os estudos serem semelhantes, 

tratando-se de idosos que frequentam grupos de convivência. 

O estudo realizado por Cordeiro et al. (2014) junto a 28 idosos que 

frequentavam grupos de atividade física de um bairro em Santa Maria - RS, já 

distribuídos um grupo de idosos suficientemente ativos, e outro de idosos 

insuficientemente ativos, a partir dos critérios do IPAQ, destacou a predominância do 

sexo feminino na população (64,3%), sendo maioria no grupo suficientemente ativo 

(92,9%). Esses resultados corroboraram com os achados da presente pesquisa, visto que  

as mulheres eram mais prevalentes nos grupos de convivência UATI (100%) e Centro 

de Convivência (89,2%), que se assemelham a população avaliada no estudo gaúcho. 

Considerando a condição suficientemente ativa, a presente pesquisa encontrou alta 

prevalência do sexo feminino (84,4%) no grupo Centro de Convivência, o qual 

apresentava em sua população de estudo a participação de ambos os sexos. 
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Destaca-se, também, do estudo de Cordeiro et al. (2014) os resultados referentes 

a variável “nível de instrução”, equivalente a “escolaridade”, abordada no presente 

estudo. Os autores encontraram índices de escolaridade mais elevados na população que 

frequentava o grupo de exercícios, obtendo 21,4% dos idosos com Ensino Médio e 

7,1% com Ensino Superior. O presente estudo, ao utilizar como referencial os anos 

completos de estudo, encontrou resultados superiores no grupo UATI, população 

parecida ao do estudo gaúcho, em que 40% referiu de 9 a 12 anos de estudo, e 35% 

apresentou escolaridade superior a 12 anos. Ressalta-se que em ambos os estudos não 

houve representações na categoria equivalente ao analfabetismo. Diante disso, constata-

se que o nível de instrução pode interferir no fato do sujeito procurar o engajamento em 

atividades que possam melhorar sua saúde e bem-estar. 

 O referido estudo gaúcho também avaliou variáveis relacionadas a saúde, 

encontrando maior representação o tabagismo (42,9%) e o uso de 7 ou mais 

medicamentos (42,9%) no grupo com prática insuficientemente ativa de AF. Resultado 

em maior magnitude foi observado no grupo Centro de Convivência (66,7%), sendo que 

no grupo UATI não foi encontrado percentual para indivíduos com prática insuficiente 

que tivessem hábito de fumar.  

Observou-se, nos resultados, que o número de mulheres participando dos grupos 

de convivência foram superiores se comparado ao de homens. Wichmann et al. (2013) 

verificou essa tendência em grupos brasileiros, em uma pesquisa realizada em grupos de 

convivências situados no Brasil (78,2%) e Espanha, a qual, por sua vez, apesar de 

pequena diferença, apresentou números mais elevados (50,4%) de participação 

masculina à feminina. 

Frente ao exposto, é válido destacar o fenômeno denominado “feminização do 

envelhecimento”, que seria a predominância do sexo feminino na terceira idade. 

Conforme visto nos números da população brasileira, assim como os do presente estudo 

e em grande parte das pesquisas de base populacional, as mulheres constituem a maioria 

da população com mais 60 anos. Soares (2002) afirma que, na terceira idade, papéis 

sociais, valores e atitudes tendem a não ser tão separados conforme o gênero, refletindo 

em novos arranjos familiares e sociais, em que principalmente a mulher assume funções 

de maior responsabilidade e, ao mesmo tempo, de protagonismo. 
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Destaca-se também os achados de Hernandes et al. (2013), em estudo 

desenvolvido na cidade de Londrina – PR, junto a 134 idosos participantes de 

programas de exercício físico, e 104 não participantes de exercício físico. Os autores 

avaliaram, dentre outros aspectos, o nível de atividade física a partir do número de 

passos dados pelos idosos durante o dia, ao executar suas atividades cotidianas 

normalmente, encontrando número de passadas superiores no grupo participante de 

programas de exercício físico, se comparado ao outro grupo. Deste modo, 37% dos 

idosos que participavam do programa de exercícios foram considerados fisicamente 

ativos, enquanto 16 % dos idosos do grupo não participante de exercícios físicos foram 

classificados na mesma condição. Os autores do estudo desenvolvido em Londrina 

apresentaram o modelo de regressão linear, o qual apontou que o nível de atividade 

física na vida diária em idosos saudáveis esteve associado a participação em programa 

de exercícios (]r]=0.65; p<0.0001).  

Apesar de ser critério diferente para a avaliação de prática de AF, se comparado 

ao estudo de Hernandes et al. (2013), verificou-se nos grupos UATI, o qual 

disponibiliza a disciplina de Educação Física dentre suas oficinas, apresentou, na 

população do estudo, 85% dos idosos classificados como suficientemente ativos. 

Enquanto que no Asilo, contexto em que não são desenvolvidas atividades físicas, o 

percentual de idosos considerados ativos foi de 31,4%.  Deste modo, verifica-se em 

ambos os estudos que a prática de exercícios físicos, que vão além de atividades diárias, 

tendem a contribuir para a condição suficientemente ativa.  

Brach et al. (2004), em estudo de base populacional nos Centros de Saúde em 

Pittsburgh - Pensilvânia, e Memphis – Tennessee, Estados Unidos, junto a  3.075 idosos 

entre 70 e 79 anos, verificaram a prática de AF a partir do questionário de AF de lazer - 

modificado, além de outros aspectos relacionados ao exercício físico. Classificados a 

partir do consumo de calorias, os autores constataram que idosos que praticavam de 20 

a 30 minutos de exercício físico moderado na maioria dos dias da semana, tinham 

melhor capacidade física do que os que realizam apenas atividade física ou que eram 

inativos durante a semana. O presente estudo abordou a prática de AF distribuída em 

dias da semana, em suas intensidades (moderadas, vigorosas), considerando o 

desempenho de atividades do dia a dia e outras práticas esportivas ou de exercício 
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físico. Entretanto, tais aspectos não foram descritos, sendo apresentada a classificação 

apenas a partir do escore obtido, o que limita comparações desse gênero. 

 Silva et al. (2012) realizaram uma pesquisa junto a 50 idosos, distribuídos em dois 

grupos: praticantes regulares de AF, recrutados em grupos de atividades para a terceira 

idade e academias, e sedentários, selecionados no contexto comunitário, em Caxias do 

Sul - RS. Utilizando como instrumento de avaliação o IPAQ, em tal estudo, encontrou-

se 80% da população de estudo pertencente ao grupo de idosos praticantes regulares de 

AF na condição ativa ou muito ativa, enquanto que no grupo de idosos não praticantes 

de AF, esse resultado correspondeu a 64%. Destaca-se que o referido resultado 

encontrado quanto ao grupo de idosos que praticam regularmente AF foi próximo ao 

verificado nos grupos UATI (85%) e Centro de Convivência (81,1%). A hipótese para a 

similaridade entre tais resultados  se deve, principalmente, ao fato da UATI oferecer a 

disciplina de Educação Física dentre suas oficinas semanais, e da mesma forma  o 

Centro de Convivência  ofertar a atividade de “baile para a terceira idade”, além de 

exercícios leves que antecedem a atividade de bingo. Corroborando com o tema, Pauli 

et al. (2009) afirmam  que idosos que acrescentam a prática de alguma atividade física 

que vai além das atividades desenvolvidas no dia a dia, tendem a apresentar melhor 

aptidão funcional. 

Oliveira e Novaes (2012) realizaram uma pesquisa em Brasília no ano de 2007, 

junto a 154 idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs). Quanto 

aos hábitos de vida, a maioria dos idosos foi considerada sedentária (79,5%) não 

havendo diferença significativa entre sexos. O número de idosos insuficientemente 

ativos na população do Asilo, do presente estudo, foi de 68,6%. O fato de ambos os 

estudos apresentarem número elevado de idosos classificados em tal condição, 

possivelmente se deve pela própria rotina das ILPIs, que muitas vezes não promovem a 

realização de AF, tanto no formato de exercícios físicos, como na própria prática de 

atividades cotidianas.  

Oliveira e Novaes (2012) também encontraram em 14,9% dos sujeitos que 

participaram da pesquisa tiveram idade  entre 70-74 anos, e 49,3% com idade igual a ou 

superior a 75 anos, sendo tais dados próximos ao presente estudo, que encontrou no 

grupo Asilo 65,7% com idade igual ou superior a 70 anos.  
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Del Duca et al. (2012) verificaram, em um estudo comparativo desenvolvido 

junto a 991 idosos institucionalizados e residentes em domicílios em Pelotas – RS, entre 

2007 e 2008, que 90,5% dos idosos institucionalizados eram fisicamente inativos, 

enquanto que 53,9% da amostra residente em domicílio nesta condição. Desse modo, os 

resultados assemelham-se, mesmo que em menor magnitude, aos idosos residentes no 

Asilo (68,6%) que apresentaram prática de AF insuficiente e, com os mesmos critérios, 

aos idosos participantes de grupo de convivência em um comparativo aos idosos 

residentes em domicílio, obtendo-se, na UATI, 15% dos idosos com desempenho 

insuficiente, e 18,9% da população estudada do Centro de Convivência na mesma 

condição.  

A partir dessas observações, entende-se que os idosos institucionalizados tendem 

a apresentar perfil insuficientemente ativo para AF, possivelmente pelo fato de que a 

instituição não favorece em sua rotina o desenvolvimento de tais atividades. O IPAQ 

avalia a prática de AF nos domínios de lazer, trabalho, deslocamento, e atividades 

domésticas, as quais, em geral, são realizadas por profissionais em instituições, bem 

como o hábito de caminhar, que nem sempre é facilmente executado devido ao espaço 

físico de tal contexto. Outro aspecto a ser considerado é que, por muitas vezes, os 

idosos já são acolhidos em instituições por terem declínio da capacidade física, e, por 

isso, realizam AF em pequenas proporções. Por outro lado, verificou-se que pessoas 

idosas mais ativas e com mais disposição, tendem a procurar grupos da terceira idade, 

não apenas para a realização de atividades de socialização, mas também para a 

realização de atividades físicas. 

 

 

5.2 PRÁTICA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA E ATIVIDADES 

INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA 

 

Del Duca et al. (2009) desenvolveram um estudo de base populacional junto a 

598 idosos, em Pelotas – RS, entre 2007 e 2008, com o objetivo de verificar a 

capacidade funcional da referida população nas atividades de vida diária (AVDs) e 

atividades instrumentais de vida diária (AIVDs). Para as AVDs, os autores encontraram 

28,8% de idosos dependentes para pelo menos uma atividade, apresentando maior 
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prevalência de incapacidade para o controle das funções de urinar e/ou evacuar, vestir-

se e tomar banho. Quanto às AIVDs, 26,8% dos sujeitos foram dependentes para pelo 

menos uma atividade desse gênero, verificando-se que deslocamentos usando meio de 

transporte, fazer compras e lavar a roupa foram as atividades de maior prevalência. 

Ambos os resultados quanto ao desempenho de AVDs e AIVDs não foram equivalentes, 

em nenhum grupo avaliado no presente estudo, aos níveis correspondentes a 

dependência leve ou dependência moderada. A presente pesquisa encontrou, nos grupos 

Centro de Convivência e UATI, condição de independência para AVDs em 50% e 85%, 

e AIVDs 97,3% e 100%, sucessivamente.  

Destaca-se que Del Duca et al. (2009) adotaram como critério para considerar o 

sujeito dependente para as AVDs e AIVDs apresentar incapacidade para uma das 

atividades, dentro do domínio avaliado. Assim, distingue-se do presente estudo, que 

atribuiu pontuação considerando diferentes níveis de dependência e independência para 

executar as tarefas e, a partir da soma da pontuação, a classificação teve como 

parâmetro limites de pontos para definir o desempenho com independência ou algum 

nível de dependência. Apesar de critérios diferentes, ainda assim se observou resultados 

positivos para as populações avaliadas no presente estudo.  

Os autores do referido estudo gaúcho ainda encontraram associação entre a cor 

da pele (parda/preta/outras) e o aumento da idade para incapacidade funcional em 

AVDs, enquanto nas AIVDs apenas o aumento da idade esteve relacionada a 

dependência para o referido desfecho. Ressalta-se que o presente estudo não encontrou 

associações para os desfechos avaliados nos grupos de convivência Centro de 

Convivência e UATI, os quais se assemelharam a população de estudo de Del Duca et 

al. (2009).  

Menezes et al. (2011), ao realizarem um estudo longitudinal junto a idosos 

institucionalizados, em Goiânia - GO, nos anos de 2005 e 2007, em relação às AVDs, 

constataram  a diminuição no número de idosos considerados independentes em tais 

atividades no decorrer desse período. Verificou-se, na primeira avaliação, 94,9% dos 

idosos independentes para 5 a 6 atividades, enquanto na segunda, 88,1% dos idosos se 

enquadravam em tal categoria. Ainda que ocorra uma soma de sujeitos considerados 

independentes (42,9%) e com dependência leve (25,7%) condições mais próximas ao 
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critério utilizado por Menezes et al. (2011), esses resultados se mostraram inferiores aos 

encontrados pelos autores.  

O estudo desenvolvido em Goiânia ainda encontrou, na população estudada, a 

maior parte composta pelo sexo feminino (57,6%), da faixa etária de 80 anos ou mais 

(47,4%), e analfabetos (49,1%). Esses resultados não se aproximaram dos verificados 

no presente estudo, considerando a população do Asilo, visto que as mulheres 

representaram 42,9% dos indivíduos avaliados, 11,4% tinham idade igual ou superior a 

80 anos, e 31,4% eram analfabetos. Deste modo, é válido destacar que a distribuição por 

sexo é um fator a ser considerado nos referidos resultados, visto que, conforme já 

discutido no presente trabalho, as mulheres tendem a assumir uma postura mais ativa na 

terceira idade, e, consequentemente, apresentar maiores níveis de independência. 

Também, no que se refere às condições de saúde, Menezes et al. (2011) apontaram 

resultados significativos entre o intervalo de dois anos de ocorrência de acidente 

vascular cerebral e outras doenças e, em contrapartida, não houve aumento expressivo 

quanto ao número de idosos que faziam uso de medicamentos de forma regular, sendo 

este número correspondente a 88,1% da população estudada. Destaca-se que esse 

resultado é semelhante ao presente estudo, em que 85,7% dos idosos residentes no Asilo 

faziam uso de algum tipo de medicamento. 

Del Duca et al. (2012), estudo mencionado anteriormente na presente discussão, 

também verificou a capacidade funcional dos idosos para AVDs. Os autores 

encontraram 79,4% dos sujeitos institucionalizados com limitação para realizar no 

mínimo uma AVD, sendo que para o grupo dos idosos residentes na comunidade tal 

número foi de 26,8%. Como existe diferença quanto aos critérios de classificação dos 

autores com a utilizada nesse estudo, observou-se que os números verificados por Del 

Duca et al. (2012) para idosos institucionalizados foram superiores aos achados na 

presente pesquisa para o grupo Asilo, considerando os níveis da classificação que 

apontam o sujeito com algum tipo de dependência, em que a soma totalizou 57,9%. O 

resultado referente a idosos que residiam na comunidade foi ainda superior, se 

comparado ao grupo UATI (15%), e inferior quando verificado o grupo Centro de 

Convivência (50%). Assim, verifica-se que os critérios de avaliação possivelmente 

podem justificar tais discrepâncias entre os resultados.  



85 

Quanto a variável tabagismo, Del Duca et al. (2012) encontraram resultados 

semelhantes para o contexto domiciliar em fumantes e ex-fumantes (13,4% e 29,8%, 

respectivamente), se comparado a institucionalizados (9,4% e 27,5%, respectivamente). 

Os resultados para a condição de fumante foram próximos aos encontrados nos grupos 

Centro de Convivência (8,1%) e Asilo (8,8%) e, para ex-fumantes, foram superiores 

(45,9% e 70,6%, sucessivamente).  

Frente aos resultados expressivos no que se refere a condição de dependência 

por parte de idosos institucionalizados, é válido mencionar Tier et al. (2004), ao 

desenvolver uma pesquisa qualitativa sobre tal população. Os autores verificaram que, 

dentre outros aspectos, as limitações decorrentes do processo de envelhecimento, tanto 

de origem física, mental ou psicossocial, demandam cuidado maior dos familiares, os 

quais nem sempre possuem tempo para dispensar esse cuidado ao idoso. Deste modo, a 

institucionalização seria um meio de prover a atenção requerida pelo sujeito em tal 

etapa da vida. Ou seja, os idosos já são acolhidos em ILPIs por não terem condições de 

desempenhar suas atividades diárias com independência e autonomia. Quanto as 

atividades instrumentais de vida diária, sabe-se que estas exigem maior complexidade 

para a sua execução, um fator que também contribui para a condição de dependência. 

Considera-se, também, que em instituições existe uma equipe de apoio, responsável por 

realizar a manutenção dos asilos, o que não requer que o sujeito acolhido desempenhe 

funções desse gênero, somado ao fato do idoso, em geral, ter pouco acesso ao contexto 

comunitário e familiar, diminuindo o acesso às possibilidades de realizar as AIVDs. 

Outro aspecto que deve ser retomado se refere aos conceitos abordados a partir 

da CIF (2004) para a problemática apresentada. Observa-se, nesse sentido, que há 

“limitações na atividade” (p.16), pois, por fatores contextuais e da própria atividade, os 

sujeitos encontram dificuldades em executá-las, o que, por consequência, gera as 

“restrições na participação” (p. 16). O ambiente e o contexto institucional pode ser visto 

como uma barreira para o desempenho de atividades, considerando que a capacidade do 

indivíduo em executar uma tarefa é reflexo da interação de sua aptidão com o ambiente 

(OMS, 2004). 

Cordeiro et al. (2014), autores já referidos neste estudo, verificaram a 

independência para AVDs em idosos suficientemente ativos e insuficientemente ativos 

em AF. Os idosos classificados com desempenho suficientemente ativo obtiveram maior 
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representação na categoria independência total (78,6%), sendo tal achado semelhante ao 

resultado do grupo Centro de Convivência (80%) e UATI (82,3%), considerando 

sujeitos com prática suficiente de AF.  Ao verificar o grupo insuficientemente ativo, os 

autores do estudo gaúcho constataram 35,8% dos sujeitos foram considerados 

independentes, resultado superior aos grupos Centro de Convivência (20%) e UATI 

(17,6%), e inferior ao grupo Asilo (53,3%).  

Destaca-se, também, o estudo desenvolvido por Sekhon e Minhas (2014), em 

uma comunidade de North Índia, na Índia, junto a 2.240 indivíduos com 60 anos ou 

mais. Os autores tiveram como objetivo verificar a independência dos idosos nas AVDs. 

Deste modo, foram encontrados os seguintes resultados, analisados por atividade 

avaliada, considerando a condição de independência: banho (78,97%); vestir (80,22%); 

uso do vaso sanitário (77,59%); transferência (81,07%); continência (75,71%) e 

alimentação 77,59%. Apesar de não ser o enfoque do presente trabalho avaliar o 

desempenho dos sujeitos em cada atividade, verifica-se o alto percentual de idosos 

independentes em todas as tarefas avaliadas por Sekhon e Minhas (2014). Considerando 

que o presente estudo abordou a maioria das atividades verificadas no estudo indiano, 

destaca-se que, em uma análise geral das classificações dos grupos avaliados, os 

resultados da comunidade de North Índia foram superiores aos encontrados no Asilo 

(42,9%) e Centro de Convivência (54,6%), e semelhantes ao grupo UATI (85%). 

Entretanto, o fato de analisar as AVDs de modo isolado, conforme realizado no estudo 

de Sekhon e Minhas (2014), não permite verificar os diferentes níveis de dependência, 

bem como se o sujeito apresenta condição de dependência de forma cumulativa nas 

atividades avaliadas, o que pode justificar as discrepâncias observadas na comparação 

entre estudos. 

Em Reyes-Ortiz et al. (2006), estudo desenvolvido junto a 3.225 sujeitos com 

idade igual ou superior a 75 anos, em 6 países da América Latina e Caribe,  incluindo 

Brasil (cidade de São Paulo – SP), verificaram resultados mais elevados para 

dependência em AVDs em Santiago – Chile (33,8%) e Buenos Aires (32,1%), 

percentuais inferiores quando comparado a soma das classificações de dependência em 

indivíduos na faixa etária de 70 – 79 anos, dos grupos Asilo (52,6%) e Centro de 

Convivência (30,8%), e faixa etária 80 anos e mais, também nos grupos Asilo (50%) e 

Centro de Convivência (70%). Entretanto, os resultados foram semelhantes aos 
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encontrados na faixa etária 80 anos e mais, da UATI (34,3%). O estudo de Reyes-Ortiz 

et al. (2006) também avaliou a dependência em AIVDs, encontrando em São Paulo - 

Brasil (33,8%) e Santiago - Chile (30,3%), os percentuais mais elevados.  

Os autores do estudo multicêntrico verificaram o aumento da idade, baixa 

escolaridade, baixo índice de massa corporal e uso de grande número de medicamentos 

foram significativamente associada a dependência em AVDs e AIVDs. O IMC 

apresentou associação negativa com dependência nas AIVDs, em mulheres. Optou-se 

em comparar os dados desta pesquisa a partir de faixas etárias superiores, considerando 

o referencial adotado quanto a idade por Reyes- Ortiz et al. (2006), os quais também 

tiveram como critério para classificar o sujeito como dependente em AVDs e AIVDs, ter 

dependência para pelo menos uma atividade avaliada.  

Borges e Moreira (2009) identificaram, no estudo realizado junto a 48 idosos 

distribuídos em grupos para sedentários e fisicamente ativos, residentes em Osório - RS, 

que idosos sedentários apresentam autonomia inferior nas AVDs e AIVDs, se 

comparado ao grupo de ativos. Esclarecendo a partir dos resultados, 100% dos idosos 

considerados ativos, distribuídos nos diferentes grupos etários, obtiveram desempenho 

independente nas AVDs. Esses dados foram superiores aos verificados nas 2 populações 

que frequentam grupos de convivência estudadas na presente pesquisa, na condição de 

suficientemente ativos, sendo 80% para Centro de Convivência e 82,3% para a UATI.  

Os autores que desenvolveram o estudo em Osório encontraram, quanto as 

AIVDs, considerando a condição de independência, 80% dos idosos na faixa etária de 

60-75 anos independentes, e 40% com idade entre 76-88 anos, na mesma condição. 

Esses resultados foram inferiores aos encontrados no grupo UATI, em que 100% dos 

idosos de todas as faixas etárias obtiveram independência nas AIVDs. Borges e Moreira 

(2009) destacaram que  não houve diferença significativa nos níveis de independência 

de AVDs por idosos praticantes e não praticantes de AF, indicando que idosos ativos 

fisicamente também podem apresentar declínio da capacidade funcional, mas de forma 

mais lenta e menos intensa. Assim, os autores constataram que que a prática regular de 

AF favorece a manutenção desses níveis de autonomia. 

Pereira et al. (2011), autores mencionados no tópico anterior da presente 

discussão, verificaram a incapacidade funcional dos idosos residentes em Porto Alegre – 

RS para as AVDs e AIVDs, em 2009, também utilizando o critério de apresentar 
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dependência para pelo menos uma tarefa dos grupos de atividades. As AIVDs tiveram 

índices mais elevados de dependência por 25,9% dos avaliados, enquanto nas AVDs foi 

encontrado 15,8% dos idosos com algum nível dependência. O resultado referente as 

AIVDs não foi semelhante a nenhum grupo de convivência abordado na presente 

pesquisa, pois no Centro de Convivência apenas 2,7% foram classificados com ligeira 

dependência e, na UATI, não houveram representantes nas categorias que equivalessem 

a dependência. 

Deve-se destacar que a população abordada por Pereira et al. (2011) se 

caracterizou por idosos de baixa renda, o que pode interferir na comparação entre ambos 

estudos, pois a realização de AIVDs muitas vezes depende de recursos, como telefone e 

acesso aos meios de transporte. Outro fator que merece destaque é o instrumento 

utilizado para avaliar as referidas atividades na presente pesquisa (Escala de Lawton e 

Brody), o qual foi elaborado no final da década de 60 e, mesmo tendo adaptações para 

validação ao contexto brasileiro, ainda se mostra desatualizado. Sabe-se que desde então 

ocorreram diversas mudanças no que tange ao processo de envelhecimento, incluindo 

aspectos sociais, econômicos e culturais, que merecem ser considerados para uma nova 

versão da avaliação. 

Os resultados referentes às AVDs, os foram semelhantes ao grupo UATI (15% da 

população de estudo com algum nível de dependência) e de menor magnitude, se 

comparado ao grupo Centro de Convivência (45,9% com algum nível de dependência). 

Os autores do estudo gaúcho também avaliaram aspectos relacionados a saúde, 

incluindo a autopercepção do estado de saúde. Nesse sentido, encontrou-se 41,8% dos 

idosos que referiram à saúde como “muito boa/boa”, e 44,5% como “regular”. Esses 

resultados foram próximos aos encontrados no Centro de Convivência, sendo a saúde 

referida como “excelente” por 5,4% dos participantes, como “boa” por 35,1%, e como 

“regular” 51,3%. Embora o Centro de Convivência não tenha se caracterizado como um 

grupo de baixa renda, tal contexto teve maior concentração no tercil que considera a 

renda entre R$880,00 a R$1.261,99, e apresentou renda inferior a população da UATI, a 

qual teve resultados superiores a percepção da saúde. Diante de tais considerações, é 

válido considerar que a renda pode influenciar no acesso a programas e recursos de 

saúde e bem-estar, interferindo, também, na percepção da saúde.  
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Pereira et al. (2011) apontaram que indivíduos inativos fisicamente apresentam 

probabilidade 105% maior de desenvolver dependência nas AVDs, sendo que a pior 

autopercepção da saúde contribui para o desfecho (p=0,002). A condição de inatividade 

física também favorece a incapacidade funcional em AIVDs (RP=1,88) e, apontou-se 

uma relação inversa entre autoperceção da saúde e dependência para AIVDs, ou seja, 

quanto melhor a percepção da saúde, menor a ocorrência de incapacidade funcional.   

Santos et al. (2014), ao desenvolverem um estudo de base populacional 

realizado com 355 idosos de Lafaiete Coutinho – BA, em 2011, revelaram que 41% da 

população de estudo dependente em AIVDs, e 16,6% dependente em AVDs e AIVDs. 

Conforme notado nesta pesquisa, os resultados de dependência em AIVDs, com exceção 

da população do grupo Asilo, foram baixos (2,7% no Centro de Convivência, e sem 

representações em tal condição na UATI). Quanto a estratificação por sexo, os autores 

do estudo baiano verificaram melhor condição de capacidade funcional para os homens, 

em que estes tiveram maior representação no quesito independência para AVDs, por 

50% dos avaliados, enquanto para as mulheres o percentual foi de 35,9%. Considerando 

a condição de dependência em AIVDs, os homens tiveram menor prevalência, 

representando 33,6%, e as mulheres foi de 47,3%, e, ao analisar a dependência para 

AVDs e AIVDs, houve pouca diferença entre os sexos (16,8% - mulheres, e 16,4% 

homens).  

Ao considerar os grupos avaliados no presente estudo que apresentaram 

representação do sexo masculino em sua amostra, para as AVDs, no grupo Asilo houve 

discrepância no comparativo com Santos et al. (2014), pois, 30% dos homens foram 

considerados independentes, enquanto o percentual de mulheres foi 60%; e, no grupo 

Centro de Convivência, 75% dos indivíduos do sexo masculino foram considerados 

independentes, e, no sexo feminino, 51,5%.  No comparativo com o grupo Asilo, a 

hipótese para justificar a discrepância com os resultados do estudo baiano, pode ser o 

fato daquele se tratar um estudo de base populacional, em que homens podem 

apresentar melhores condições para desempenhar as AVDs, quando comparados com 

homens em situação de institucionalização. Embora esse mesmo raciocínio possa ser 

utilizado para as mulheres, verificou-se, até o presente momento, somente no estudo de 

Santos et al. (2014) o percentual baixo de mulheres independentes para AVDs.  
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Analisando as AIVDs, também se observou discordância com o estudo baiano, 

pelo fato de que no grupo Centro de Convivência 100% das mulheres avaliadas se 

mostraram independentes, enquanto os homens a representação foi de 75%. Não foi 

possível comparar com o grupo Asilo, pois todos os sujeitos participantes da pesquisa, 

para ambos os sexos, foram considerados totalmente dependentes. Destaca-se que, 

diferente da composição de Santos et al. (2014) que se caracteriza de base populacional, 

os grupos de convivência abordados na presente pesquisa foram compostos em maior 

proporção por mulheres, o que pode ter interferido nos resultados encontrados e 

justificar as distinções observadas nas comparações com o estudo desenvolvido em 

Lafaiete Coutinho. Além disso, pelo fato das AIVDs se caracterizarem, em grande parte 

de suas atividades, como tarefas domésticas, existe a tendência de mulheres realizá-las 

em maior prevalência.   

Ainda sobre os resultados encontrados por Santos et al. (2014), os autores 

observaram um alto percentual de indivíduos que referiram duas ou mais doenças, 

representando 45,5% dos sujeitos estudados. No presente estudo também foi encontrado  

número elevado de doenças referidas pelos idosos dos três grupos avaliados, tendo 

maior representação na soma das opções “3-4 doenças” e “5 e mais”. Os resultados 

encontrados foram: Asilo, por 85,7% da população de estudo;  Centro de Convivência, 

por 59,7%; e UATI, 55%. Os autores do estudo baiano também avaliaram variáveis 

antropométricas, verificando, a condição de baixo peso por 29,1% da população de 

estudo; classificados com IMC adequado, 37,1%; e sobrepeso, por 41,8% dos idosos. 

Os resultados quanto a categoria “adequado” foram próximos aos encontrados em 

sujeitos considerados eutróficos no grupo Asilo (35,3%), enquanto a condição de 

sobrepeso se assemelhou aos grupos Centro de Convivência (43,3%) e UATI (45%). No 

que se refere a parte analítica do estudo, os autores do estudo desenvolvido em Lafaiete 

Coutinho observaram que mulheres com perímetro da panturrilha inferior apresentam 

probabilidade quase 6 vezes maior para ser dependente das AIVDs, sendo tal medida 

referência para indicar alterações da massa magra em decorrência do processo de 

envelhecimento. Para os homens, a dependência nas AVDs e AIVDs esteve associado ao 

IMC inadequado, tanto ao baixo peso ou sobrepeso. Destaca-se que o presente estudo, 

apesar de ter verificado apenas o estado nutricional no que se refere à variáveis 
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antropométricas, também encontrou associação entre o estado nutricional e dependência 

para AVDs, no grupo Asilo (RP: 0,22; IC95%: 0,08 – 0,66).  

Em estudo desenvolvido junto a 154 idosos institucionalizados no município de 

Cuiabá, entre 2009 e 2010 por Oliveira e Mattos (2012), verificaram, na população 

estudada, os seguintes resultados, que corroboraram com os resultados do grupo Asilo: 

61% dos sujeitos eram do sexo masculino, sendo encontrado, na presente pesquisa 

57,1% da população composta por homens; 30% sem escolaridade/analfabetos, e, no 

grupo Asilo, tal condição foi de 31,4%.  

O estudo desenvolvido em Cuiabá também apresentou resultados referente a 

prática de AVDs, em que os autores verificaram prevalência de dependência total em 

31,2% dos indivíduos, e 13% para dependência parcial. Como foi adotado outro padrão 

para classificar os sujeitos nas AVDs, no presente estudo, encontrou-se nos níveis de 

dependência severa 5,7% da população de estudo, enquanto com dependência leve e 

dependência moderada 25,7% dos idosos avaliados, para cada categoria. Não houve 

representação para o nível de dependência total. A discrepância quanto aos níveis de 

dependência nas AVDs entre os idosos de ambos os estudos pode ter ocorrido pelo fato 

de se tratar de classificações distintas para avaliar o mesmo desfecho.  

Ao verificar fatores associados a dependência para AVDs, Oliveira e Mattos 

(2012) encontraram as seguintes variáveis: sexo feminino, sem contato com os 

familiares, saúde auto referida (regular/ruim/muito ruim), faixa etária 80 anos e mais. 

Quanto a dependência nas AIVDs, as variáveis sexo feminino, sem contato com 

familiares, presença de déficit cognitivo, e faixa etária de 80 anos e mais, estiveram 

associadas ao desfecho. Menciona-se, novamente, a associação encontrada no presente 

estudo apenas para o desfecho AVDs, no grupo Asilo, com a variável estado nutricional 

(RP: 0,22; IC95%: 0,08 – 0,66). Observou-se, no estudo desenvolvido em Cuiabá, que o 

número de idosos institucionalizados avaliados foi superior ao número que compôs o 

grupo Asilo, do presente estudo. Possivelmente, este fato interferiu na magnitude das 

variáveis associadas, encontrando apenas uma associação significativa para um dos 

desfechos verificados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em relação a prática de AF, grupos de convivência tiveram maior representação 

de idosos suficientemente ativos, encontrando 81,1%, para o Centro de 

Convivência, e 85% para UATI, sendo que para o Asilo foi de 31,4%. 

 Nos grupos de convivência Centro de Convivência e UATI, houve maior 

prevalência de mulheres, sendo 89,2% e 100%, respectivamente. Esse fenômeno 

pode ocorrer pelo fato de mulheres idosas apresentarem uma tendência a assumir 

uma postura mais ativa, incluindo a participação em grupos de convivência. 

 Ao analisar a prática de AF de forma estratificada por sexo, observou-se nos 

grupos UATI (85%) e Centro de Convivência (84,8%) que as mulheres 

apresentaram alto percentual na condição suficientemente ativa, enquanto no 

grupo Asilo tal representação foi de 46,7%. 

 Diante da significativa representação de sujeitos suficientemente ativos para AF 

nos grupos de convivência avaliados no presente estudo, ressalta-se que idosos 

que acrescentam a prática de alguma atividade física que vai além das atividades 

desenvolvidas no dia a dia tendem a apresentar melhor aptidão funcional. 

 Idosos institucionalizados tendem a apresentar perfil insuficientemente ativo 

para AF, possivelmente pelo fato de que a instituição não favorece o 

desenvolvimento de tais atividades, nos diferentes domínios em que é possível 

realizá-la (lazer, trabalho, deslocamento, e atividades domésticas). Deve-se 

considerar, também, que na maioria das vezes os idosos já são acolhidos em 

instituições por terem declínio da capacidade física, e, por isso, realizam AF em 

pequenas proporções.  

 O número de idosos com independência nas AVDs foi superior no grupo UATI 

(85%), se comparado aos grupos Centro de Convivência (50%) e Asilo (42,9%). 

 Encontrou-se alto percentual de idosos suficientemente ativos na condição de 

independência para AVDs, sendo 80% para Centro de Convivência e 82,3% para 

UATI. 

 Quanto às AIVDs, verificou-se, na condição de independência, 100% da 

população da UATI, e 97,3% para o Centro de Convivência. No grupo Asilo, 

todos os idosos que participaram da pesquisa foram considerados dependentes. 
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 No grupo Centro de Convivência, percebeu-se maior prevalência de mulheres 

independentes para as AIVDs, se comparado ao sexo masculino. Ressalta-se que 

as AIVDs se caracterizarem, em grande parte de suas atividades, como tarefas 

domésticas e, por questões culturais, existe a tendência de mulheres realizá-las 

em maior prevalência.  

 Diante do fato do grupo Asilo ter apresentado maior condição de dependência 

em AVDs e AIVDs, destaca-se que em geral, idosos já são acolhidos em ILPIs 

por não terem condições de desempenhar suas atividades diárias com 

independência e autonomia. Em instituições existe uma equipe de apoio 

responsável por realizar a manutenção dos asilos, o que não requer que o sujeito 

acolhido desempenhe funções desse gênero, somado ao fato do idoso, em geral, 

ter pouco acesso ao contexto comunitário e familiar, diminuindo as 

possibilidades de realizar as AIVDs. Deste modo, o próprio ambiente e contexto 

institucional pode se tornar uma barreira para o desempenho de atividades. 

 O grupo UATI apresentou, de um modo geral, melhores resultados tanto no que 

se refere a prática de AF, como o desempenho de AVDs e AIVDs, provavelmente 

pelo fato de ser um contexto que oferta a seus usuários a prática de AF. 

Observou-se, também, que a distribuição de renda e nível de escolaridade foi 

superior na população da UATI, o que inclusive pode facilitar o acesso dos 

idosos ao próprio programa.   

 Diferente de estudos de base populacional, a presente pesquisa abordou grupos 

de idosos específicos. A distribuição da população em seus respectivos grupos 

pode interferir na comparação com estudos desse gênero. 

 Verificou-se que apenas o estado nutricional esteve associado às AVDs, no grupo 

Asilo.  

 Não foram identificadas, na construção do presente estudo, variáveis 

estatisticamente associadas ao desfecho AF, AVD e AIVD, para os grupos Centro 

de Convivência e UATI, bem como para os desfechos AF e AIVD para o grupo 

Asilo.  

 Considerando as mudanças no contexto social dos idosos nas últimas décadas, 

considera-se importante, para a avaliação das AIVDs que haja uma 
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revisão/atualização do Instrumento Escala Lawton & Brody, o qual foi elaborado 

a aproximadamente 50 anos. 

 Como limitações do presente estudo, o tamanho da amostra dos grupos 

estudados pode ter interferido na força de associação das variáveis relacionadas 

aos desfechos, bem como o fato de ter o delineamento transversal, que não 

permite identificar a relação de causalidade.  

 Outra limitação encontrada se refere ao contexto Asilo, em que o próprio 

ambiente torna os acolhidos dependentes AIVD, em função do desempenho de 

grande parte das atividades serem desenvolvidas por profissionais, o que requer 

menor participação do acolhido. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE AVALIAÇÃO  

 

 

Questionário: _______________  Data da entrevista:____/_____/_____ 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1. Em que dia, mês e ano o(a) Sr(a) 
nasceu? 

_____/_____/______ 

 

2. Qual seu sexo? Masculino........0  (   ) 
Feminino..........1  (   ) 

 

3. A quanto tempo o(a) Sr(a) está 
inserido no Projeto/Instituição? 

Meses ______ 
Anos _______ 
 

4. O(a) Sr(a) foi à escola? Não.........1  (   ) 
Sim..........0  (   ) 
 

5. Quantos anos COMPLETOS  de 
estudo o(a) Sr(a) tem? Por favor, 
diga-me quantos anos estudo e 
desconte os anos que repetiu ou 
parou de estudar. 

Entrevistador(a): Se o tempo for interior a 
1 ano anote 00. 

 

 
Anos de escolaridade.......................(     ) 
 
NS/NR..............................................(     ) 

6. Atualmente o(a) Sr(a) possui 
cuidador?  

Não.................1 (    ) (Vá para 7) 
Sim..................0 (    )  
  

7. Quem é seu cuidador?  Cônjuge................0 (    ) 
Familiar.................1 (    ) 
Profissional...........2 (    ) 
Outros...................3 (    ) Especifique:___ 
_________________________________ 

 

8. No total, quanto o(a) Sr(a) ganha 
por seu trabalho principal e por 
outros que realiza? 
 

Entrevistador(a):  o mês de referencia é o 

 
Renda:__ __ __ __ __ __, __ __ 
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mês anterior o da entrevista. 

 

9. Quantas pessoas dependem dos 
seus ganhos? 

Entrevistador(a): inclua a pessoa 
entrevista no total de pessoas que 
dependem dessa renda. 

 

  
Número de pessoas:.................... 

10. No total, qual é a renda conjunta 
da sua família? 

 
Entrevistador(a): o mês de referência é o 
mês anterior o da entrevista. 

 

Renda:__ __ __ __ __ __, __ __ 

11. No total, quantas pessoas que 
moram nesta residência dependem 
dessa renda conjunta? 

 

Número de pessoas:.................... 

 

ESTADO DE SAÚDE 

1. Como o(a) sr(a) considera seu 
estado de saúde hoje? 

 
Entrevistador(a): leia todas as 
observações até obter uma única resposta. 

 

Excelente............................0  (   ) 
Bom....................................1  (   ) 
Regular...............................2  (   ) 
Péssimo..............................3  (   ) 

2. Como o(a) sr(a) considera o 
estado de saúde de seus 
amigos(as) de sua idade? 

 
Entrevistador(a): leia todas as 
observações até obter uma única resposta. 

 

Igual ao seu.......................1  (   ) 
Pior que o seu...................0  (   ) 
Melhor que o seu..............2  (   ) 

3. Como o(a) sr(a) considera o 
estado de saúde de sua família? 

 
Entrevistador(a): leia todas as 
observações até obter uma única resposta. 

 

Igual ao seu.......................1  (   ) 
Pior que o seu...................0  (   ) 
Melhor que o seu..............2  (   ) 

 

Agora vou ler uma lista de doenças ou problemas de saúde (queixas) e gostaria de 
saber se alguma vez o MÉDICO falou que o (a) Sr(a) tem ou teve: 

 

1. Artrite, reumatismo ou artrose Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 
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2. Bronquite Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

3. Asma Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

4. Prisão de ventre Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

5. Catarata Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

6. Problemas de coluna Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

7. Perda de peso Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

8. Úlcera do estômago Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

9. Má circulação Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

10. Câncer ou tumor Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

11. Excesso de peso/obesidade Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

12. Sífilis Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

13. Tuberculose Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

14. Lupus eritematoso sistêmico Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

15. AIDS Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

16. Outra doença infecciosa Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) (Especifique) 

17. Derrame cerebral (AVC) Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

18. Infarto Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

19. Diabetes Não........................0 (  ) 
Sim........................1 (  ) 

Outras doenças: 20. _______________________ 
                          21. _______________________ 
                          22. _______________________ 
 

 

MEDICAMENTOS 

 

Agora, eu gostaria de anotar os remédios que o(a) sr(a) está tomando ou usando NOS 
ÚLTIMOS 15 DIAS. 
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Não toma remédios........................................(   ) (Encerre esta parte da entrevista) 
Sim.................................................................(   ) (Vá para 2) 

 

1. Lista de 
medicamentos: 

Nome dos 
medicamentos que está 
usando ou tomando: 

2. Quem 
receitou? 

Médico................1 
Farmacêutico......2 
Enfermeira..........3 
O próprio............4 
Outro..................5 

3. Tempo 
de uso: 

Há quanto 
tempo o sr(a) 
usa ou toma 
esse 
medicamento? 

4. Como 
adquiriu?  

Como adquiriu esse 
medicamento? 
Comprou..................1 
Pegou gratuitamente 
nos pontos de 
distribuição..............2 
Outro.......................3 
 

1-  (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 
 

(   ) 
 

2-  (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 

 

(   ) 
 

3-  (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 

 

(   ) 
 

4-  (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 

 

(   ) 
 

5-  (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 

 

(   ) 
 

6-  (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 

 

(   ) 
 

7-  (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 

 

(   ) 
 

8-  (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 

 

(   ) 
 

9-  (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 

 

(   ) 
 

10- (   ) 
 

Meses ______ 
Anos _______ 

 

(   ) 
 

 

HÁBITOS DE VIDA  

1. O(a) Sr(a) tem ou teve o  
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hábito de fumar? 
 
Entrevistador(a): Para a opção 3 – 
“Fuma ocasionalmente”, 
considere somente aqueles que 
referirem o hábito de fumar de 
forma esporádica, isto é, até 1 
cigarro por mês.  

 

 
Sim, fuma.................................2 (   ) (Vá para 2) 
Já fumou, mas não fuma mais..1 (   ) (Vá para 4) 
Nunca fumou............................0 (   ) (Vá para 1) 
Fuma ocasionalmente...............3 (   ) ( Vá para 3) 

2. Em média, quantos 
cigarros, charutos ou 
cachimbos o (a) Sr(a) 
fuma por dia? 

 
Definição: maço= 20 cigarros; 
para cachimbo – número de vezes 
que é acendido. 

 

Cigarros ____________ por dia 
 
Charutos ____________ por dia 
 
Cachimbos __________ por dia 

3. Em média, há quanto 
tempo o(a) sr(a) fuma? Por 
favor, considere o tempo 
efetivo de fumo, excluindo 
o tempo em que 
interrompeu o hábito. 

 

 
_________ Anos 
 
_________ Meses (Vá para 1/Bebida) 

4. Em média, quantos 
cigarros, charutos ou 
cachimbos o (a) Sr(a) 
fumava por dia? 

 
Definição: maço= 20 cigarros; 
para cachimbo – número de vezes 
que é acendido. 

 

Cigarros ____________ por dia 
 
Charutos ____________ por dia 
 
Cachimbos __________ por dia 

5. Em média, por quanto 
tempo o (a) sr(a) fumou? 
Por favor, considere tempo 
efetivo de fumo, excluindo 
o tempo em que 
interrompeu o hábito. 

 

 
_________ Anos 
 
_________ Meses  

 

ANTOPOMETRIA  

1. Qual sua altura? 
Entrevistador(a): na ausência de resposta, 
anote 999,9 nas caselas correspondentes. 

_______________ cm. 

2. Qual seu peso atual? _______________ kg. 
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3. Peso do(a) entrevistado(a). Peso 1: _______________ kg 
Peso 2: _______________ kg 

 

4. Altura do(a) entrevistado(a). Altura 1: _______________cm 
Altura 2: ______________cm  
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                      

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Relação entre o 
desempenho de atividades de vida diária (AVDs), atividades instrumentais de vida 
diária (AIVDs) e a prática de atividades físicas em idosos, sob a responsabilidade de 
Isabela Vinharski Scheidt, que irá investigar se a prática de atividade física em idosos 
interfere no desempenho de atividades de vida diária e atividades instrumentais de 
vida diária  

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.
  

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

 

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 

Número do parecer: 1.372.050  

Data da relatoria: 16/12/2015 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você responderá 
primeiramente um questionário sobre informações pessoais (idade, sexo, 
escolaridade, estado civil, uso de medicação); posteriormente, serão coletados os 
dados referentes a antopometria (peso e altura); e, em seguida, será aplicada outro 
questionário referente a prática de atividade física, desempenho de atividades de vida 
diária e atividades instrumentais de vida diária. 
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    Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 
participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a 
entrevista, aplicação de algum questionário ou coleta das medidas antropométricas. 

  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s), como a entrevista 
(aplicação de questionários) ou coleta das medidas antropométricas (peso e altura) 
poderão trazer algum desconforto, como o constrangimento com alguma pergunta, ou 
risco, pois será verificar seu peso, o que requer a permanência sobre a balança por 
um curto período. O procedimento para verificar o peso oferece risco mínimo, que será 
reduzido com a colocação de objetos que possam servir de apoio. Se o Sr(a) precisar 
de algum tratamento, orientação ou encaminhamento para algum profissional ou 
serviço de saúde por se sentir prejudicado devido a participação na pesquisa, ou 
sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador se responsabiliza pela 
assistência integral, imediata e gratuita, envolvendo desde transporte, atendimento 
com profissionais e medicamentos. 

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de promover a 
independência e qualidade de vida em idosos, através da estruturação programas e 
serviços que atendam integralmente tal população.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que 
sejam conseguidas por exames, avaliações, ou relatos de pessoas de seu convívio, 
serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seus dados pessoais, avaliações físicas 
e respostas ficarão em segredo e o                               
seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos questionários ou ficha de registro de 
dados, nem quando os resultados forem apresentados.  

      

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 
métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 
responsável.  

 

Nome do pesquisador responsável: Isabela Vinharski Scheidt 

Endereço: São Pedro Canísio, 233 – Canisianas – Irati/PR 

Telefone para contato: (42) 8829-1576 

Horário de atendimento: 9h às 12h – 14h às 17h 

        

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 
pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   

       

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 
participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que 
se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.     
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==================================================================
== 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de 
identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do 
TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram 
devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos 
aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar 
voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Irati, _______ de ________________ de _____. 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 

       

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 
(IPAQ) – VERSÃO CURTA 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) – 
VERSÃO CURTA 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas 
fazem como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está 
sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a 
entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas 
estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA 
semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um 
lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em 
casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada 
questão mesmo que considere que não seja ativo.  

 

Para responder as questões lembre que:   

- Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico 
e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal; 

- Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 
que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal   

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez.  

1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 
contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 
outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?   

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum     

 

1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 
tempo no total você gastou caminhando por dia?    

horas: ______ Minutos: _____    
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2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, 
dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer 
serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do 
jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou 
batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA)   

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum     

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 
contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?    

horas: ______ Minutos: _____    

 

3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 
menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 
futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados 
em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer 
atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração.   

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum    

 

 3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 
contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?    

horas: ______  Minutos: _____    

 

 4. Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 
trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo 
sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um 
amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando 
durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.    

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?  

 ______horas ____minutos  

 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?  
______horas ____minutos 
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ANEXO 2 - ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST (AUDIT) 

 

 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre o consumo de bebidas alcoólicas 
(cerveja, vinho, vodka, cachaça, etc). Gostaria que o(a) Sr(a) respondesse pensando 

no seu consumo no ÚLTIMO ANO. 

 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS (NO ÚLTIMO ANO) 

1. NO ÚLTIMO ANO , com 
que frequência o (a) Sr (a) 
consumiu algum tipo de 
bebida alcoólica? 

 
Entrevistador(a): leia todas as 
opções até obter uma única 
resposta. 

Nunca.............................................0 (  ) (Vá p/ 9) 
Uma vez ou menos por mês...........1 (  ) 
De dois a quatro vezes por mês......2 (  ) 
De duas a três vezes por semana....3 (  ) 
Quatro ou mais vezes por semana..4 (  ) 

2. NO ÚLTIMO ANO , 
quantas doses de bebida 
alcóolica o (a) Sr (a) 
tomou, em um dia de 
consumo normal? 

 
Entrevistador(a): leia todas as 
opções até obter uma única 
resposta. 

Uma ou duas...........................................0 (  ) 
Três ou quatro........................................1 (  ) 
Cinco ou seis..........................................2 (  ) 
Sete, oito ou nove...................................3 (  ) 
Dez ou mais............................................4 (  ) 

3. NO ÚLTIMO ANO , com 
que frequência o(a) sr(a) 
toma seis ou mais doses de 
bebida alcoólica em um 
único dia? 

 
Entrevistador(a): leia todas as 
opções até obter uma única 
resposta. 

Nunca.....................................................0 (  ) 
Menos de uma vez por mês;...................1 (  ) 
Mensalmente..........................................2 (  ) 
Semanalmente.........................................3 (  ) 
Diariamente ou quase 
diariamente............................................4 (  ) 

 

Obs.: Entrevistador(a): se a resposta da pessoa entrevistada para a pergunta 2 for 
“0” (1 ou 2 doses) e para a pergunta 3 for “0” (nunca) vá para as perguntas 09 e 

10, caso contrário, siga com a pergunta 4. 

4. NO ÚLTIMO ANO , com que 
frequência o(a) sr(a) foi incapaz 

Nunca................................................0 (  ) 
Menos de uma vez por mês;.............1 (  ) 
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de PARAR de beber depois de ter 
tomado a primeira dose? 

 
Entrevistador(a): leia todas as opções até 
obter uma única resposta. 

 

Mensalmente.....................................2 (  ) 
Semanalmente...................................3 (  ) 
Diariamente ou quase 
diariamente........................................4 (  ) 

5. NO ÚLTIMO ANO , com que 
frequência o(a) sr(a) não 
conseguiu realizar suas atividades 
por que havia bebido? 

 
Entrevistador(a): leia todas as opções até 
obter uma única resposta. 

 

Nunca................................................0 (  ) 
Menos de uma vez por mês;.............1 (  ) 
Mensalmente.....................................2 (  ) 
Semanalmente...................................3 (  ) 
Diariamente ou quase 
diariamente........................................4 (  ) 

6. NO ÚLTIMO ANO , com que 
frequência o(a) sr(a) precisou 
beber em jejum para se recuperar 
depois de ter bebido muito no dia 
anterior? 

 
Entrevistador(a): leia todas as opções até 
obter uma única resposta. 

 

Nunca................................................0 (  ) 
Menos de uma vez por mês;.............1 (  ) 
Mensalmente.....................................2 (  ) 
Semanalmente...................................3 (  ) 
Diariamente ou quase 
diariamente........................................4 (  ) 

7. NO ÚLTIMO ANO , com que 
frequência o(a) sr(a) sentiu 
arrependimento (remorso) ou 
sentimento de culpa depois de ter 
bebido? 

 
Entrevistador(a): leia todas as opções até 
obter uma única resposta. 

 

Nunca................................................0 (  ) 
Menos de uma vez por mês;.............1 (  ) 
Mensalmente.....................................2 (  ) 
Semanalmente...................................3 (  ) 
Diariamente ou quase 
diariamente........................................4 (  ) 

8. NO ÚLTIMO ANO , com que 
frequência o(a) sr(a) não foi capaz 
de se lembrar o que tinha 
acontecido no dia ou na noite 
anterior porque estava bebendo? 

 
Entrevistador(a): leia todas as opções até 
obter uma única resposta. 

 

Nunca................................................0 (  ) 
Menos de uma vez por mês;.............1 (  ) 
Mensalmente.....................................2 (  ) 
Semanalmente...................................3 (  ) 
Diariamente ou quase 
diariamente........................................4 (  ) 

9. O(a) sr(a) ou alguma outra pessoa 
ficou aborrecido, ofendido ou 
incomodado porque o (a) sr(a) 
havia bebido? 

 
Entrevistador(a): leia todas as opções até 
obter uma única resposta. 

Não...................................................0 (  ) 
Sim, mas não no último ano.............1 (  ) 
Sim, aconteceu no último ano..........2 (  ) 
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10. Algum familiar, amigo, médico ou 
profissional de saúde tem 
demonstrado preocupação por seu 
consumo de bebidas alcoólicas ou 
sugeriram que o (a) sr(a) parasse 
de beber? 

 
Entrevistador(a): leia todas as opções até 
obter uma única resposta. 

 

Não...................................................0 (  ) 
Sim, mas não no último ano.............1 (  ) 
Sim, aconteceu no último ano..........2 (  ) 

11. Excluindo o último ano, o(a) sr(a) 
alguma vez consumiu bebidas 
alcóolicas? 
 

Não.............................0 (Vá para AF) 
Sim..............................1 

12. Em média, durante quanto tempo 
o(a) sr(a) bebeu? Por favor, 
considere o tempo de consumo de 
bebidas alcoólicas, excluindo as 
interrupções. 

________ Anos. 
 
________ Meses. 

 

 

 

 

 

 



119 

ANEXO 3 -  ÍNDICE DE BARTHEL 

 

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA - ÍNDICE DE BARTHEL 

ATIVIDADE  PONTUAÇÃO 

1. ALIMENTAÇÃO  Incapacitado............................................................0 (  ) 
Precisa de ajuda para cortar, passar manteiga........5 (  ) 
Independente.........................................................10 (  ) 

2. BANHO Dependente.............................................................0 (  ) 
Independente..........................................................5 (  ) 

 

3. ATIVIDADES 
ROTINEIRAS 

Precisa de ajuda com a higiene pessoal..................0 (  ) 
Independente rosto, cabelo, dentes, barbear...........5 (  ) 

 

4. VESTIR-SE Incapacitado............................................................0 (  ) 
Precisa de ajuda, mas consegue fazer uma parte....5 (  ) 
Independente (incluindo botões, zípers e laços)...10 (  ) 

 

5. INTESTINO Incontinente (precisa de enemas)............................0 (  ) 
Acidente ocasional..................................................5 (  ) 
Continente.............................................................10 (  ) 

 

6. SISTEMA 
URINÁRIO 

Incontinente (cateter, manejo)................................0 (  ) 
Acidente ocasional..................................................5 (  ) 
Continente.............................................................10 (  ) 

 

7. USO DO TOILET Dependente.............................................................0 (  ) 
Precisa de alguma ajuda parcial.............................5 (  ) 
Independente (pentear-se, limpar-se.....................10 (  ) 

 

8. TRANSFERÊNCIA 
(CAMA P/ 
CADEIRA, VICE-
VERSA) 

Incapacitado, sem equilíbrio para ficar sentado.....0 (  ) 
Muita ajuda (1 ou 2 pessoas, consegue ficar 
sentado)...................................................................5 (  ) 
Pouca ajuda (verbal ou física)...............................10 (  ) 
Independente.........................................................15 (  ) 

 

9. MOBILIDADE (EM 
SUPERFÍCIES 
PLANAS) 

Imóvel ou <50metros..............................................0 (  ) 
Cadeira de rodas independente, incluindo esquinas, <50 
metros..............................................................5 (  ) 
Caminhada com ajuda de uma pessoa (verbal ou 
física)....................................................................10 (  ) 
Independente (mas pode precisa de alguma ajuda, como 
bengala).......................................................15 (  ) 

 

10. ESCADAS Incapacitado............................................................0 (  ) 
Precisa de ajuda (verbal, física, ou ser carregado)..5 (  ) 
Independente.........................................................10 (  ) 
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TOTAL  
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ANEXO 4 – ESCALA DE LAWTON E BRODY 

 

ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA – ESCALA DE LAWNON E 
BRODY 

ATIVIDADE  PONTUAÇÃO  

1. O(a) Sr.(a) consegue usar o telefone? Sem ajuda.........................................3 (   ) 
Com ajuda........................................2 (   ) 
Não consegue..................................1 (    ) 

2. O(a) Sr.(a) consegue ir a locais 
distantes, usando algum transporte, sem 
necessidade de planejamentos especiais? 

Sem ajuda.........................................3 (   ) 
Com ajuda........................................2 (   ) 
Não consegue..................................1 (   ) 

3. O(a) Sr.(a) consegue fazer compras? Sem ajuda.........................................3 (   ) 
Com ajuda........................................2 (   ) 
Não consegue..................................1 (    ) 

4. O(a) Sr.(a) consegue preparar suas 
próprias refeições? 

Sem ajuda.........................................3 (   ) 
Com ajuda........................................2 (   ) 
Não consegue..................................1 (   ) 

5. O(a) Sr.(a) consegue arrumar a casa? Sem ajuda.........................................3 (   ) 
Com ajuda........................................2 (   ) 
Não consegue..................................1 (   ) 

6. O(a) Sr.(a) consegue fazer os trabalhos 
manuais domésticos, como pequenos 
reparos? 

Sem ajuda.........................................3 (   ) 
Com ajuda........................................2 (   ) 
Não consegue..................................1 (   ) 

7. O(a) Sr.(a) consegue tomar seus 
remédios na dose certa e horário correto? 

Sem ajuda.........................................3 (   ) 
Com ajuda........................................2 (   ) 
Não consegue..................................1 (   ) 

8. O(a) Sr.(a) consegue cuidar de suas 
finanças? 

Sem ajuda.........................................3 (   ) 
Com ajuda........................................2 (   ) 
Não consegue..................................1 (   ) 

TOTAL   
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ANEXO 5 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA 
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