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RESUMO 
 

Silva SA. Depressão e incapacidade funcional em idosos – um estudo de base populacional 
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.  
 
 

INTRODUÇÃO: Com o rápido processo de envelhecimento populacional, a 

incapacidade funcional em idosos tem se tornado um importante problema de saúde pública 

globalmente. Depressão é uma morbidade bastante prevalente nessa fase da vida e pode 

estar associada com uma proporção significativa da incapacidade funcional na população 

de idosos. OBJETIVOS: Avaliar os níveis de incapacidade funcional, os principais fatores 

associados e o impacto dos transtornos mentais na incapacidade funcional de idosos 

vivendo na comunidade; examinar os fatores preditores de incapacidade funcional em um 

período de dois anos. MÉTODO: A presente investigação é parte da coorte prospectiva de 

base populacional “São Paulo Ageing & Health Study” (SPAH), que incluiu idosos com 65 

anos ou mais, residentes de uma área economicamente menos favorecida na região Oeste 

da cidade de São Paulo. Os participantes foram identificados por arrolamento domiciliar e 

entrevistados em seus domicílios seguindo protocolo padronizado de pesquisa. A avaliação 

de incapacidade funcional foi realizada com o instrumento “World Health Organization 

Disability Assessment Schedule 2.0”, criado para avaliar níveis de incapacidade conforme 

as definições e critérios da International Classification of Functioning, Disability and Health 

da Organização Mundial de Saúde, na sua versão com 12 itens. Depressão pelos critérios 

diagnósticos da CID-10 e sintomas depressivos foram avaliados com o instrumento Geriatric 

Mental State. Foram examinadas as associações independentes entre os transtornos 

mentais e incapacidade funcional através de modelos de regressão multivariada e modelos 

longitudinais multinível. Também foi calculada a Fração Atribuível na População dos 

transtornos mentais na incapacidade funcional dos idosos. RESULTADOS: Foram incluídos 

2.072 idosos no período de 2003 a 2005. Mobilidade, atividades de vida diárias e 

participação na sociedade foram os domínios de incapacidade funcional mais afetados 

nessa população. A prevalência de depressão clinicamente significativa foi 26,2% (IC 95% 

24,3 - 28,1), sendo 4,8% para depressão CID-10 e 21,4% para sintomas depressivos. 

Demência, depressão CID-10 e problema em membros apresentaram as associações de 

maior magnitude com as médias dos escores totais padronizados de incapacidade 

funcional, seguidos por sintomas depressivos, AVC e DPOC. Sintomas depressivos e 

depressão CID-10 foram responsáveis por 25,0% do total de incapacidade funcional grave 

nessa população. Dos idosos incluídos no SPAH, 1.661 foram reavaliados após dois anos. 

No seguimento, 56,1% dos idosos permaneceram com o mesmo nível de incapacidade 

funcional, 21,8% melhoraram e 22,1% pioraram. Os idosos que apresentaram sintomas 

depressivos, depressão CID-10 e demência na inclusão tiveram maior chance de piora da 

incapacidade funcional após dois anos, independentemente da categoria de incapacidade 

na inclusão do estudo e das morbidades físicas presentes. CONCLUSÃO: Os transtornos 

mentais em idosos, principalmente os sintomas depressivos e a depressão CID-10, 

apresentam associações e impacto importantes na incapacidade funcional. Além disso, são 

fatores preditores de piora na incapacidade funcional em idosos. Sabe-se que depressão e 

sintomas depressivos são doenças potencialmente preveníveis e tratáveis, e que sua 

adequada abordagem em idosos pode culminar com a diminuição da incapacidade 

funcional, melhora da qualidade de vida e diminuição dos custos em saúde. 

Descritores: Depressão; Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde; Saúde do idoso; Saúde pública; Epidemiologia; Idoso; Transtornos mentais. 



xiii 
 

ABSTRACT 

 
Silva SA. Depression and functional disability in the elderly – a population-based study 
[Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013.  
 

BACKGROUND: With the fast population aging, functional disability in the elderly has 

become a major public health issue globally. Depression is a very prevalent morbidity in this 

life period and may be associated with a significant proportion of functional disability in the 

elderly population. AIMS: To assess the level of functional disability, the main comorbidities 

associated and the impact of mental disorders on functional disability in the elderly living in 

the community; to investigate the predictors of functional disability in a period of two years. 

METHOD: The present investigation is part of a population-based prospective cohort study 

“São Paulo Ageing & Health Study” (SPAH), which included participants aged 65 or older 

living in an economically underprivileged area in the western region of São Paulo city. 

Participants were identified by household enrollment and interviewed in their homes using a 

standardized research protocol. The assessment of disability was performed with the 12-item 

version of the "World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0," created to 

assess levels of disability according to the definitions and criteria of the International 

Classification of Functioning, Disability and Health of the World Health Organization. ICD-10 

depression and depressive symptoms were assessed with the Geriatric Mental State 

instrument. We examined the independent associations between mental disorders and 

functional disability through multivariate regression models and longitudinal multilevel 

models. We also calculated the Population Attributable Fraction of mental disorders on 

functional disability in elderly. RESULTS: We included 2072 elderly from 2003 to 2005. 

Mobility, activities of daily living and participation in society were the most affected domains 

of functional disability in this population. The prevalence of clinically significant depression 

was 26,2% (CI 95% 24,3 to 28,1), 4,8% for ICD-10 depression and 21,4% for depressive 

symptoms. Dementia, ICD-10 depression and limb problems were highly associated with the 

mean of functional disability overall standardized scores, followed by depressive symptoms, 

stroke and COPD. Depressive symptoms and ICD-10 depression accounted for 25,0% of 

severe functional disability in this population. Among the elderly included in SPAH, 1661 

were reassessed after two years. In this follow-up, 56,1% of the elderly remained with the 

same level of functional disability, 21,8% improved and 22,1% worsened. The elderly who 

presented depressive symptoms, ICD-10 depression and dementia at baseline had a higher 

risk of worsening disability after two years, independently of the category of disability and 

physical morbidities at baseline. CONCLUSION: Mental disorders in older adults, particularly 

depressive symptoms and ICD-10 depression, have significant associations and impact on 

functional disability. Also, they are predictive factors of worsening disability. It is known that 

depression and depressive symptoms are potentially preventable and treatable diseases and 

a proper approach may lead to a decreased functional disability, improved quality of life and 

decreased healthcare costs. 

Descriptors: Depression; International Classification of Functioning, Disability and Health; 

Health of the Elderly; Public health; Epidemiology; Aging; Mental disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. 

Nos últimos 50 anos houve uma diminuição expressiva nas taxas de 

fertilidade globalmente, etapa essencial para o início do processo de 

transição demográfica em qualquer país1. Essas taxas diminuíram pela 

metade, de 5,0 crianças por mulher para 2,7 crianças, variando entre os 

países de alta e os de baixa e média renda. Do mesmo modo, a queda nas 

taxas de mortalidade infantil teve um grande impacto no aumento da 

expectativa de vida ao nascer que elevou-se em aproximadamente 20 anos 

nas últimas cinco décadas2. Hoje, além do aumento da expectativa de vida 

ao nascer, observa-se um crescimento expressivo da parcela da população 

acima de 80 anos. Nessa faixa etária a taxa de crescimento é quase duas 

vezes maior do que a taxa de crescimento das demais faixas etárias na 

população com 60 anos ou mais de idade2. 

Segundo projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) para o 

ano de 2050, a população mundial com 60 anos ou mais irá triplicar, 

chegando a quase dois bilhões de idosos, representando 16,0% da 

população mundial2. Esse crescimento difere entre os países, sendo que 

atualmente a média da taxa de crescimento das pessoas com 60 anos ou 

mais é aproximadamente três vezes maior nos países de baixa e média 

renda (2,5%) do que nos países de alta renda (0,9%)1. Na maioria dos 

países de baixa ou média renda o envelhecimento populacional tem ocorrido 
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de forma rápida e não está acompanhado pelo mesmo ritmo de crescimento 

econômico, o que em geral não permite a reorganização social e da área da 

saúde necessárias para atender às novas demandas das sociedades em 

envelhecimento3. 

O Brasil encontra-se entre os países de renda média em vigoroso 

processo de envelhecimento populacional, com importantes mudanças na 

estrutura etária ocorridas principalmente nas últimas duas décadas. O grupo 

etário acima de 65 anos representava 4,8% da população brasileira em 

1991, 5,9% em 2000, 7,4% em 2010 e é estimada a ultrapassar os 22,7% da 

população total do Brasil em 20504,5. Estimativas da população mundial 

apontam que o Brasil será um dos cinco países que terão mais de 50 

milhões de pessoas acima dos 60 anos na sua população em 2050, com 58 

milhões de idosos, sendo superado apenas pela China (437 milhões), Índia 

(324 milhões), Estados Unidos (107 milhões) e Indonésia (70 milhões)2. Em 

50 anos o Brasil também deverá ser um dos cinco países com mais de 10 

milhões de pessoas acima de 80 anos2. A Figura1 mostra as mudanças nas 

pirâmides etárias brasileira entre 1990 e 2010, e a projeção da população 

para o ano de 2050. 
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FONTE: Censos Demográficos, IBGE. 

Figura 1 -  Pirâmides etárias do Brasil nos anos de 1990, 2000, 2010 e projeção 
demográfica para o ano de 2050 

 

Assim como outros países da América Latina e Caribe, o Brasil passou 

por um intenso processo migratório nos anos 50, com a mudança de 

importante parcela da população do meio rural para as regiões urbanas. O 

desenvolvimento econômico e as promessas de melhorias nas condições de 

vida nas cidades fizeram engrenar esse processo. No entanto, a população 

que migrou deparou-se em grande parte com a falta de estrutura das 

cidades e melhorias incipientes nas condições de emprego, educação e 

saúde, o que gerou uma população marginalizada e em condições tão 

precárias de vida quanto as que motivaram sua migração6. É essa 

população de migrantes que vive nas cidades e atualmente perfaz a maior 

parcela da população idosa brasileira7. 

No censo demográfico de 2000, a população de idosos era 

caracterizada por uma proporção maior de mulheres (55,1%) e um alto grau 

de urbanização (81,0%). A maioria desses idosos eram os responsáveis pelo 

domicílio em que residiam (62,4%) e uma grande proporção deles viviam em 

condições semiadequadas ou inadequadas de saneamento (43,2%)7. Além 

disso, 35,2% desses idosos eram pouco alfabetizados (em média apenas 
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3,4 anos de estudo) e quase 45,0% deles não tinham renda ou tinham um 

rendimento mensal de até um salário mínimo7. Dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009 não mostraram alterações 

nessas características demográficas e socioeconômicas dos idosos8. 

As mudanças demográficas vigentes no Brasil e no mundo têm 

importantes consequências sociais e econômicas, pois, simultaneamente, 

ocorrem modificações no padrão das doenças. A chamada transição 

epidemiológica trouxe um aumento importante das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) e da incapacidade funcional associada9. Uma 

avaliação em 23 países de baixa e média renda estimou que os prejuízos 

econômicos gerados pelas doenças cardíacas, derrame e diabetes 

ultrapassariam 83 milhões de dólares entre 2006 e 20153. Apesar do 

aumento nos custos em saúde com o aumento da longevidade, os gastos 

nos cuidados médicos não estão relacionados diretamente com a idade, mas 

principalmente com a incapacidade funcional e as condições precárias de 

saúde e de vida resultantes9. Portanto, a necessidade de políticas e de 

programas de cuidados em saúde para a população idosa tornou-se 

mandatória para um envelhecimento saudável e com qualidade.  

A discussão a cerca da necessidade de uma sociedade para todas as 

idades tornou-se mais intensa a partir da Primeira Assembleia Mundial em 

Envelhecimento da ONU, em 1982, quando apenas os países desenvolvidos 

passavam por essa mudança demográfica. Em 2002, na Segunda 

Assembleia Mundial em Envelhecimento, em Madri, decidiu-se pelo Plano 

Internacional de Ação no Envelhecimento, que priorizava ações em nível 
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nacional e internacional para as pessoas idosas. Esse plano reconhecia a 

necessidade das pessoas idosas viverem com segurança e dignidade, 

participando da sociedade com direitos integrais. Também fornecia 

ferramentas práticas para formulação de políticas voltadas ao indivíduo e à 

sociedade em envelhecimento, englobando: 1) questões sociais e 

econômicas, como o reconhecimento da contribuição dos idosos nas 

decisões políticas, na força de trabalho e no desenvolvimento social; 2) 

avanços na saúde e bem estar, proporcionando políticas de saúde voltadas 

para os idosos estreitamente ligadas à Atenção Primária em Saúde (APS), 

melhorando o acesso a esses serviços e reduzindo efeitos das doenças e 

fatores de risco na sua capacidade funcional; e 3) desenvolvimento de 

ambientes saudáveis, com a eliminação da negligência e violência contra 

idosos e a melhoria das condições de cuidados, moradia e recursos 

comunitários10. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir da década de 90 e 

em reconhecimento aos princípios da ONU, adotou o termo “Envelhecimento 

Ativo”, buscando incluir, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que 

afetam o envelhecimento. Tais medidas podem ser compreendidas como um 

processo de aprimoramento das oportunidades para a saúde, com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. 

Essa proposta se aplica tanto ao indivíduo quanto aos grupos populacionais, 

e permite à pessoa alcançar todo seu potencial de bem estar físico, social e 

mental e participar da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos 

e capacidades. O “Envelhecimento Ativo” refere-se principalmente à 
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promoção de programas e políticas que visam diminuir a incapacidade 

funcional associada às doenças crônicas, melhorar as condições de saúde 

mental e suas conexões sociais, e diminuir os custos relacionados a 

tratamentos médicos e serviços de saúde11. 

Como consequência das mudanças demográficas e epidemiológicas 

ocorridas nos últimos anos, o Brasil precisou reestruturar suas políticas e o 

sistema de saúde para atender as novas demandas relacionadas ao 

processo de envelhecimento. O desenvolvimento da APS no Brasil a partir 

da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1989, e da expansão da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 1994, trouxe benefícios nos 

cuidados de saúde para a população geral. Os efeitos positivos gerados a 

partir dessas políticas foram além da diminuição da mortalidade materno-

infantil e por doenças infectocontagiosas. Esses efeitos igualmente se 

refletiram em melhorias na saúde de outras faixas etárias e na diminuição de 

internações por causas desnecessárias12. Porém, apenas em 2006 o 

Ministério da Saúde (MS), considerando a necessidade de dispor de uma 

política atualizada relacionada à saúde do idoso, aprovou a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI)13. Essa política assume que o principal 

problema que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade funcional. 

Assim, a finalidade primordial da PNSPI é recuperar, manter e promover a 

autonomia e a independência dos indivíduos, direcionando medidas 

coletivas e individuais através das diretrizes do SUS em todos os indivíduos 

com 60 anos ou mais de idade. 
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A partir desse contexto, o presente estudo realizou a avaliação de 

incapacidade funcional em uma população de 2.072 idosos residentes no 

município de São Paulo. Pretende-se com esse estudo avaliar os níveis de 

incapacidade funcional desses idosos, examinar os principais fatores 

associados com o quadro e avaliar os fatores preditores de incapacidade 

funcional dois anos após a inclusão dos idosos no estudo, dando ênfase aos 

transtornos mentais. Os transtornos mentais têm exercido um papel 

fundamental na carga das doenças no mundo e, assim como as morbidades 

físicas, são fatores potencialmente preveníveis e tratáveis14,15. Dessa forma 

também foi avaliado o impacto dos transtornos mentais na incapacidade 

funcional desses idosos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Modelos de incapacidade funcional 

 

Embora os avanços nos cuidados em saúde tenham reduzido a 

mortalidade, necessidades especiais de cuidado estão surgindo com o 

envelhecimento da população. Tão importante quanto a própria doença é se 

uma pessoa pode trabalhar e realizar suas atividades de rotina necessárias 

para cumprir seus papéis em casa, no trabalho ou nas áreas sociais 

desejáveis. A incapacidade funcional têm implicações principalmente na 

qualidade de vida dos idosos e de suas famílias, além de afetar o sistema de 

saúde como um todo, particularmente aumentando a necessidade de 

serviços de apoio e de cuidados de longo prazo, incluindo a 

institucionalização9-11. Por esses motivos a incapacidade funcional em 

idosos tem se tornado um tema tão importante na área da saúde pública 

quanto a mortalidade9,16,17. 

Existem vários modelos conceituais para descrever a incapacidade 

funcional e diversos instrumentos foram criados para a sua aferição9. Essa 

variedade muitas vezes torna-se um problema por não haver um consenso 

sobre como caracterizar e avaliar a incapacidade funcional, dificultando a 

comparação de dados entre estudos, países, diferentes populações e, 

consequentemente, dificultando a tomada de decisões. O conceito de 

incapacidade funcional engloba aspectos da patologia, deficiência, limitação 
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funcional e desvantagem, terminologias diretamente relacionadas e que 

podem ser suscintamente descritas da seguinte forma18,19: 

Deficiência: são perdas, disfunções ou anormalidades estruturais que 

trazem consequências negativas para as funções psicológicas, fisiológicas 

ou anatômicas do corpo; 

Limitação funcional: é a restrição em realizar ações físicas ou 

mentais do cotidiano, como caminhar, comunicar-se, escutar, estar atento; 

Desvantagem: é a limitação ou impossibilidade de realizar uma função 

usual para o indivíduo, devido a uma deficiência ou limitação funcional. 

Até a década de 70, a incapacidade funcional era um modelo 

exclusivamente médico, contemplando apenas condições agudas. Dada a 

limitação desse modelo, surgiu a necessidade de criar modelos mais 

abrangentes, que incluíssem patologias crônicas, suas sequelas, cuidados 

prolongados e que não fossem restritos ao campo médico18. O sociólogo 

Saad Nagi foi o primeiro a elaborar um modelo mais abrangente de 

incapacidade funcional, baseado em quatro conceitos principais: a patologia 

ativa, a deficiência, a limitação funcional e a incapacidade, além de 

incorporar no modelo o desempenho de papéis sociais (físicos, mentais e 

emocionais). Esse modelo foi adotado na prevenção e em políticas 

relacionadas à incapacidade funcional (Figura 2)18,19.  

Em 1980, a OMS propôs a Classificação Internacional das Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps - ICIDH) como uma ferramenta para a 

classificação das consequências das doenças e suas implicações na vida 
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das pessoas. Essa classificação ia além do modelo médico convencional e 

complementava a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID), com ênfase sobre a forma como as 

normas sociais e ambientais estavam relacionadas com o processo de 

incapacidade funcional20. O ICIDH, em relação aos idosos, visava 

determinar e avaliar o estado geral de saúde. Apresentava três conceitos 

principais: a deficiência, a incapacidade (qualquer restrição ou falta 

resultante de uma deficiência, de capacidade para realizar uma atividade na 

forma ou dentro da faixa considerada normal para um ser humano) e a 

desvantagem. O ICIDH mostrou-se útil para classificar circunstâncias 

individuais e para fornecer um quadro teórico de inter-relação entre 

deficiência, incapacidade e desvantagem, sendo uma ferramenta importante 

para diversas situações, como diagnóstico clínico, avaliação de reabilitação, 

monitoramento, desenvolvimento de programas, atuação interdisciplinar, 

pesquisa, formulação de políticas, planejamento em saúde e equalização de 

oportunidades21. 

O modelo da ICIDH foi criticado por sua falta de coesão e coerência 

entros os três conceitos fundamentais21. Essa classificação focava-se no 

problema do funcionamento, apoiada numa perspectiva linear e causal da 

compreensão biomédica; isto é, a incapacidade funcional como sendo 

resultante de uma deficiência, e a desvantagem resultante de uma 

incapacidade (Figura 2). O modelo colocava no indivíduo a causa do 

problema e não levava em conta o papel estruturante do ambiente na 

compreensão da incapacidade e da desvantagem21,22.  
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Como consequencia dessas críticas, Verbrugge e Jette propuseram um 

modelo de processo de incapacidade funcional que incorporou os modelos 

de Naggi e da OMS19. Esse modelo, criado em 1994, também usava os 

componentes da patologia, deficiências, limitações funcionais e 

incapacidade. Porém, essa estrutura não era linear como as anteriores e 

agregava fatores intraindividuais (estilo de vida, atributos psicossociais, 

acomodação ativa), extraindividuais (cuidados médicos, reabilitação, apoio 

externo, ambiente) e fatores de risco (Figura 2) 18,19.  

FONTE: Verbrugge e Jette, 1994. 

Figura 2 - Modelos de incapacidade funcional 
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As atividades de vida diárias (AVDs – por exemplo, tomar banho, 

vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se, caminhar dentro de casa, transferir-se 

da cama para a cadeira) e as atividades instrumentais de vida diárias (AIVDs 

– limpar a casa, fazer compras, preparar a comida, usar o telefone, 

administrar as finanças) são específicas do componente relacionado à 

limitação funcional19. O modelo de Verbrugge e Jette foi referência durante 

muito tempo, e inclusive no contexto atual, para a avaliação da incapacidade 

funcional, discussão de intervenções, prevenção, pesquisas e políticas 

públicas.  

Em 2001 a OMS apresentou uma nova abordagem para a 

incapacidade funcional, a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (International Classification of Functioning, Disability 

and Health – ICF)17. A ICF é uma classificação que tem ampla gama de usos 

e aplicações em diferentes setores da sociedade, agregando domínios da 

saúde e relacionados à saúde. Esses domínios descrevem mudanças na 

função e estrutura do corpo, ou seja, a capacidade de uma pessoa com uma 

condição de saúde em atuar no seu ambiente usual, assim como o real 

desempenho dessa pessoa. Nesse modelo, a incapacidade funcional tem 

uma designação que contempla a deficiência, a limitação funcional e as 

restrições ou desvantagens, relacionando os fatores ambientais que 

interagem com estes componentes23. O modelo de incapacidade funcional 

da ICF é um modelo biopsicossocial, que comporta funções do corpo, 

estruturas do corpo, deficiências, atividades, participação, limitação 

funcional, restrições na participação e fatores ambientais17 (Figura 3). 
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FONTE: OMS, ICF, 2001. 

 
Figura 3 - Modelo de incapacidade funcional pelos critérios da ICF 

 

É importante ressaltar que a ICF apresenta uma posição neutra em 

relação à doença e considera a incapacidade funcional como o aspecto 

negativo da interação entre o indivíduo com uma condição de saúde e 

fatores contextuais. Por exemplo, duas pessoas com a mesma patologia 

podem ter níveis diferentes de incapacidade funcional. Sendo assim, esse 

modelo não se refere unicamente às pessoas deficientes, podendo ser 

aplicado para todas as pessoas e para qualquer condição de saúde, 

apresentando um caráter universal24.  

A ICF é uma classificação que permite a coleta de dados vitais, de 

forma consistente e fidedigna, necessários para o planejamento e gestão em 

saúde pública, que inclui a determinação da saúde geral das populações, a 

prevalência e incidência de resultados não fatais em saúde e a medida das 

necessidades de cuidados e eficácia dos serviços. Em relação à população 
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idosa, ainda são escassas as informações sobre funcionalidade e 

incapacidade3.  

Dada a abrangência e utilidade do modelo criado pela OMS, iremos 

usar a ICF para a classificar e caracterizar a incapacidade funcional da 

população deste estudo. O instrumento de avaliação de incapacidade 

funcional, baseado no modelo da ICF, será abordado na sessão de método 

deste trabalho.  

 

 

2.2 Fatores associados à incapacidade funcional  

 

A experiência de incapacidade funcional a partir da interação das 

condições de saúde e dos fatores pessoais e ambientais varia bastante, 

principalmente quando se refere à idade e suas causas. Por exemplo, a 

causa de incapacidade funcional, sua abordagem, manejo e prevenção são 

diferentes para uma criança que nasceu com uma condição congênita e para 

uma pessoa com 65 anos que apresentou um diagnóstico de hipertensão 

arterial na meia idade e teve consequências de longo prazo dessa doença, 

ou que caiu da escada de sua casa e fraturou o fêmur. Portanto, a 

prevenção e o tratamento adequado das condições de saúde associadas à 

incapacidade funcional podem levar à redução da incidência e dos 

desfechos negativos16. Entre os idosos esses cuidados são ainda mais 

importantes, pois entre eles os agravos à saúde são mais frequentes que em 

outras épocas da vida.  
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O relatório da OMS, preparado com informações de inquéritos 

populacionais realizados em 59 países, a “World Health Survey” (WHS - 

2002-2004), mostrou consistentemente que os idosos e as populações de 

países de baixa renda apresentam maior prevalência de incapacidade 

funcional (Tabela 1). A WHS utilizou uma versão do instrumento da ICF, que 

considera múltiplas morbidades, para avaliar incapacidade funcional16. 

 

Tabela 1 - Prevalência de incapacidade funcional, por faixa etária, em 
59 países. OMS, 2004  

 Dificuldades significantes nas 
atividades diárias* 

Dificuldades muito significantes 
nas atividades diárias** 

Faixa Etária Países 
Alta 

Renda 

Países de 
Baixa 
Renda 

Todos os 
Países 

Países 
Alta 

Renda 

Países de 
Baixa 
Renda 

Todos os 
Países 

18-49 anos 6,4% 10,4% 12,0% 0,5% 0,8% 0,7% 

50-59 anos 15,9% 23,4% 20,6% 1,7% 2,7% 2,4% 

>60 anos 29,5% 43,4% 38,1% 4,4% 9,1% 7,4% 

FONTE: World Report on Disability, OMS, 2011. 
*Escore limite de 40 na escala de incapacidade funcional da WHS. 
**Escore limite de 50 na escala de incapacidade funcional da WHS. 

 

Entre todas as pessoas com incapacidade funcional, segundo dados da 

WHS, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais foi de: 18,6% na África 

do Sul (2001), 22,5% no Sri Lanka (2001), 35,2% na Austrália (2003), 39,8% 

no Canadá (2006), 36,1% na Irlanda (2006), 33,4% na Nova Zelândia 

(2006), 54,3% na Alemanha (2007) e 35,6% nos Estados Unidos (2007)16. 

Outro relatório da OMS, o Global Burden of Disease (GBD), usa o 

termo incapacidade funcional para caracterizar a perda da saúde em relação 

à funcionalidade em uma série de domínios, como a mobilidade, a cognição, 

a audição e a visão. O GBD é um relatório importante, pois introduz novas 

medidas como o “disability adjusted life years” (DALYs). O DALYs contempla 
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o conceito de anos de vida saudável perdidos por morte prematura ou 

vividos com incapacidade, isto é, a carga das doenças na incapacidade14. 

No relatório de 2004, a prevalência média global de incapacidade variava da 

seguinte forma: 5,0% em crianças de 0 a 14 anos, 15,0% em adultos de 15 a 

59 anos e 46,0% em adultos acima de 60 anos. A prevalência média de 

incapacidade também foi maior em países de baixa e média renda. As 

principais causas de incapacidade funcional nos idosos acima de 60 anos 

nos países de baixa e média renda e nos países de alta renda foram 

semelhantes e incluíram: perda auditiva, problemas de visão, osteoartrite, 

doença cardiovascular, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

demência e depressão14.  

Recentemente, novos estudos do GBD incluíram 291 doenças ou 

lesões/acidentes, compreendendo 1160 sequelas que compõem a medida 

de anos vividos com incapacidade (“years lived with disability” – YLDs). O 

YLDs, em conjunto com a medida de anos de vida perdidos por morte 

prematura (“years of life lost” – YLLs), constitui o DALYs15. O atual Global 

Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study (GBD 2010) aborda as 

limitações dos estudos anteriores, com uma análise mais padronizada das 

sínteses de evidências, estimativas epidemiológicas com incertezas e a 

avaliação de comorbidades. Em sua maioria, as principais causas de YLDs 

entre 1990 e 2010 continuaram as mesmas: lombalgia, depressão maior, 

anemia ferropriva, DPOC, transtornos de ansiedade e diabetes. Em 2010, os 

transtornos mentais e de comportamento representaram 22,7% de todos os 

YLDs, tendo aumentado 37,0% entre 1990 e 2010. Somente os transtornos 
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depressivos representaram 9,6% desse total. Os transtornos 

musculoesqueléticos representaram 21,3% de todos os YLDs, doenças 

circulatórias e cardiovasculares 2,8% (doença cardíaca isquêmica e acidente 

vascular cerebral foram responsáveis por 60,0% dessa categoria) e doenças 

respiratórias crônicas 6,3% (DPOC e asma foram os maiores responsáveis 

nessa categoria)15. 

O DALYs, agora com rigorosas definições e estimativas, permite 

calcular e comparar a carga das doenças mundialmente, em diferentes 

regiões, países, faixas etárias e ao longo do tempo. As principais causas de 

DALYs em 2010 foram: doença cardíaca isquêmica, infecções respiratórias, 

acidente vascular cerebral (AVC), doenças diarreicas e HIV/AIDS. 

Transtornos mentais e de comportamento representaram 7,4% do DALYs, e 

depressão maior passou a ser a 11ª causa de DALYs25.  

 

2.2.1  Estudos populacionais sobre a associação das características 

demográficas, condições socioeconômicas e morbidades físicas 

com incapacidade funcional em idosos  

 

Muitos dos estudos sobre a saúde de idosos foram realizados em 

países de alta renda que já passaram pelo processo de envelhecimento 

populacional. Esses países tiveram condições socioeconômicas adequadas 

para organizar programas e políticas voltadas para os cuidados em saúde e 

de previdência social, assegurando qualidade de vida para sua população3. 

Poucos estudos foram realizados em países de baixa e média renda, que 
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ainda se encontram em processo de transição demográfica, socioeconômica 

e epidemiológica.  

O primeiro estudo de base populacional em idosos no Brasil e na 

América Latina, iniciado em 1991, avaliou 1667 pessoas acima de 65 anos 

que viviam em uma área central do município de São Paulo, caracterizada 

por moradores com boas condições socioeconômicas e de saúde. Foi 

realizada uma avaliação multidimensional dos idosos com o instrumento 

Brazilian Version of Older Americans Research and Services 

Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (BOMFAQ), 

concebido nos Estados Unidos, e que contem um instrumento para 

avaliação de dependência nas AVDs e AIVDs. Metade da população 

estudada apresentou dependência em ao menos uma AVD ou AIVD e 

incapacidade esteve associada com baixa renda e mortalidade. 

Aproximadamente um quarto dos idosos teve rastreamento positivo para 

sintomas depressivos26. 

A PNAD é um inquérito populacional de abrangência nacional, 

realizado através de entrevistas domiciliares e informações autorreferidas, 

conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

PNAD coleta informações sobre a saúde da população brasileira e sobre as 

características dos domicílios, indivíduos, migração, educação e trabalho27. 

Uma das primeiras análises com dados da PNAD sobre a saúde dos idosos 

brasileiros, que utilizou as informações do inquérito de 1998 coletadas com 

28.943 pessoas com 60 anos ou mais, avaliou os fatores demográficos e 

socioeconômicos associados à incapacidade funcional. A incapacidade 
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funcional foi classificada através da média de sete questões relacionadas às 

AVDs, AIVDs e mobilidade. A incapacidade foi classificada como leve 

(dificuldade em caminhar 1 Km), moderada (dificuldade em caminhar 100 m) 

e grave (dificuldade para alimentar-se, tomar banho e ir ao banheiro). A 

incapacidade mais comum estava relacionada à mobilidade (subir escadas e 

caminhar 1 Km), e as mulheres apresentaram mais incapacidade que os 

homens. Análises multivariadas mostraram que o aumento da incapacidade 

funcional esteve associado com o aumento da idade, e que a incapacidade 

funcional tinha forte associação com menor renda e menor escolaridade 

para homens e mulheres28. A PNAD de 2003 incluiu uma amostra de 35.042 

idosos acima de 60 anos de idade e utilizou o mesmo critério anterior para 

avaliar incapacidade funcional. Comparada à PNAD de 1998, houve um 

aumento na prevalência de incapacidade funcional grave com o aumento da 

idade e essa proporção foi maior também no sexo feminino. A média de 

expectativa de vida dos homens aos 60 anos foi de 19 anos, sendo 38,9% 

deles vividos com incapacidade leve, 21,0% com incapacidade moderada e 

13,9% com incapacidade grave. A média de expectativa de vida das 

mulheres aos 60 anos foi de 22 anos, sendo 56,3% deles vividos com 

incapacidade leve, 31,5% com incapacidade moderada e 18,3% com 

incapacidade grave29. A média de expectativa e a proporção de anos vividos 

com qualquer nível de incapacitação foram maiores entre as mulheres que 

entre os homens. 

Alguns estudos compararam os inquéritos da PNAD de 1998 e 2003, 

compondo uma amostra de 63.985 pessoas com 60 anos ou mais. A 
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incapacidade funcional, nesse caso, foi avaliada de forma mais restrita, pois 

foi utilizada apenas a informação sobre a capacidade e/ou dificuldade do 

idoso caminhar 100 m. Houve associação de incapacidade funcional com 

sexo, idade e renda; e redução entre a primeira e a segunda PNAD na 

proporção dos idosos que declararam algum grau de dificuldade para 

caminhar 100 m, de 25,0% em 1998 para 22,7% em 200330,31. A análise feita 

apenas com o grupo de idosos que apresentavam maior renda familiar 

mostrou uma relação entre maiores rendas e menor incapacidade funcional. 

Essas análises foram ajustadas para idade, educação, região, área urbana e 

ano do inquérito. Nesse estudo foi possível mostrar que a associação entre 

pior incapacidade funcional e pior renda persiste mesmo entre a população 

com maior renda32. Portadores de artrite, diabetes, bronquite, hipertensão, 

doença cardíaca, insuficiência renal crônica, depressão e tuberculose 

tiveram maior probabilidade de apresentar incapacidade na mobilidade (subir 

ladeira ou escada)33. 

Um estudo multicêntrico, coordenado pela Organização Pan Americana 

de Saúde (OPAS) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e 

que incluiu o município de São Paulo, investigou as características do 

crescimento da população idosa na zona urbana de sete cidades da América 

Latina e Caribe (Bridgetown, Buenos Aires, Havana, México, Montevidéu, 

Santiago e São Paulo). A avaliação de incapacidade funcional foi realizada 

pela dificuldade ou não em realizar uma ou mais AVDs ou AIVDs. O estudo 

incluiu 2.143 idosos em São Paulo, entre 2000 e 200134. Em São Paulo, a 

presença de hipertensão, doença cardíaca, artropatia ou doença pulmonar 
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(todas autorreferidas) esteve associada à dependência nas AVDs e AIVDs35. 

A análise conjunta dos dados dos sete países participantes, com uma 

amostra de 10.500 idosos, mostrou que a prevalência de incapacidade 

funcional variou entre 14,0% (Bridgetown) e 22,0% (Santiago). Em todas as 

áreas estudadas, as mulheres de todas as faixas etárias tiveram maior 

expectativa de vida que os homens, porém também apresentaram maior 

expectativa de vida com incapacidade funcional (5 anos) em relação aos 

homens (3 anos)36.  

Estudos similares foram realizados na região metropolitana de Belo 

Horizonte, em 2003, e em Pelotas, no Rio Grande do Sul, entre 2007 e 2008. 

Em Belo Horizonte, 1.786 idosos com 60 anos ou mais foram incluídos no 

estudo. A prevalência de incapacidade funcional foi de 16,0% (avaliada pela 

dificuldade nas AVDs). Incapacidade esteve associada com aumento da 

idade, pior percepção de saúde, presença de diabetes, derrame, hipertensão 

e artrite (doenças autorreferidas)37. Estudo em Pelotas, com 598 idosos 

acima de 60 anos, avaliou incapacidade funcional pela medida de dificuldade 

em AVDs (Escala de Katz) e AIVDs (Escala de Lawton), sendo a 

classificação feita da seguinte forma: independentes, precisam de ajuda 

parcial e precisam de ajuda total/não conseguem fazer. A prevalência de 

incapacidade nas AVDs foi de 26,8% e nas AIVDs 28,8%. As AVDs e as 

AIVDs estiveram associadas com o aumento da idade38.  

Muitos estudos internacionais também utilizam a dependência ou 

dificuldade em realizar AVDs ou AIVDs como critério de avaliação de 

incapacidade funcional39-42. Por exemplo, foram coletados dados de 1.769 
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idosos participantes do estudo Framingham, entre 1983 e 1985, e a medida 

de incapacidade funcional foi feita a partir da capacidade ou não em realizar 

sete AVDs ou AIVDs (subir escadas, caminhar 1Km, fazer tarefas 

domésticas pesadas, limpar a casa, cozinhar, carregar pacotes, fazer 

compras de supermercado). Cada uma delas foi analisada para as 

morbidades estudadas. Sintomas depressivos foram avaliados com uma 

versão adaptada do Center for Epidemiologic Studies - Depression scale 

(CES-D). As maiores dificuldades encontradas foram para caminhar 1Km 

(17,8%) e para fazer tarefas domésticas pesadas (31,0%). Apenas AVC 

esteve associado com dependência em todas as sete tarefas. Sintomas 

depressivos e fratura de quadril estiveram associados com dependência em 

cinco das sete tarefas; e osteoartrose de joelhos, doenças do coração, 

insuficiência cardíaca e DPOC tiveram associação com dependência em 

quatro tarefas39.  

No Canadá, em 1991, o Canadian Study of Health and Aging (CSHA), 

um estudo sobre demência em pessoas com 65 anos ou mais, incluiu 9.008 

idosos que viviam na comunidade. A avaliação de incapacidade funcional foi 

feita com o instrumento “Older Americans Resources and Services 

Multidimensional Functional Assessment Questionnaire” (OARS), que 

contém 14 questões que incluem AVDs e AIVDs. Também foi calculado o 

impacto (individual e em conjunto) das doenças crônicas na incapacidade 

funcional dos idosos pela Fração Atribuível na População (FAP). A 

prevalência de incapacidade funcional nas AVDs foi 15,4% e nas AIVDs 

33,4%, sendo que essa prevalência aumentou com o aumento da idade. 
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Problemas nos pés, artrite e problemas do coração tiveram as maiores FAP 

para incapacidade funcional em todas as idades e em ambos os sexos. 

Quando as morbidades físicas foram agrupadas, a FAP para incapacidade 

funcional em idosos aumentou consideravelmente40.  

Outros dois estudos merecem ser citados: um com idosos na Coréia do 

Sul e outro na Espanha. Esses estudos são de 2005 e utilizaram dificuldades 

nas AVDs e nas AIVDs para caracterizar a incapacidade funcional nos 

idosos41,42. Na Coréia do Sul, os dados utilizados foram coletados pelo 

Korean National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) e 

incluíram 3.658 pessoas com 65 anos ou mais. A prevalência de 

incapacidade funcional foi 13,3% nos homens e 20,8% nas mulheres. 

Incapacidade esteve associada com o aumento da idade, com menor renda, 

menor escolaridade e com sexo feminino. Entre as doenças crônicas, a 

associação foi com câncer, AVC, diabetes, doença pulmonar e incontinência 

urinária41. No estudo espanhol, de base populacional, que incluiu 4.000 

pessoas com 60 anos ou mais de todas as regiões do país, a proporção dos 

idosos que relataram algum tipo de incapacidade foi maior que no estudo 

realizado na Coréia do Sul (72,9%, sendo 51,6% na mobilidade, 40,1% nas 

AIVDs e 19,1% nas AVDs). Incapacidade funcional esteve associada com 

sexo feminino, aumento da idade, baixa escolaridade, déficit cognitivo e 

número de doenças crônicas42. 
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2.2.2  Estudos populacionais sobre a associação de transtornos 

mentais e incapacidade funcional em idosos 

 

Depressão é um problema comum entre os idosos, tendo uma forte 

associação com morbidades físicas, diminuição da qualidade de vida, 

aumento na utilização dos serviços de saúde e aumento da mortalidade43-45. 

Nos últimos anos, estudos têm investigado e destacado a importância de um 

número significativo de idosos que apresentam sintomas depressivos, sem 

preencher os critérios diagnósticos para depressão da CID-10 ou do 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV). Esses 

sintomas também causam prejuízos no dia a dia, na qualidade de vida e na 

morbimortalidade dos idosos, podendo levar a uma parcela de incapacidade 

funcional tão grande quanto da depressão46-48.  

Entre 1990 e 1996, foi realizado um grande estudo em nove países da 

Europa sobre a epidemiologia da depressão em idosos com 65 anos ou 

mais. A avaliação de depressão mostrou diferenças nas prevalências, que 

variaram entre 8,8% na Islândia e 23,6% na Alemanha. A meta-análise dos 

dados obtidos nos nove países mostrou uma prevalência de 12,3%, sendo 

14,1% para mulheres e 8,6% para homens49. Outros estudos que usaram 

critérios diagnósticos de depressão da CID-10 ou DSM-IV para idosos 

encontraram prevalências entre 1,2% e 4,0%44,50-52. A prevalência de 

depressão CID-10 em um estudo em sete países de baixa e média renda 

variou entre 0,7% na China e 13,8% na República Dominicana53. No Brasil, a 

prevalência de depressão CID-10 na população acima dos 18 anos varia de 
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5,0% a 10,0%, e em pessoas com 65 anos ou mais varia em torno de 

4,0%54-56.  

Em relação aos sintomas depressivos, estudos que usaram o Geriatric 

Mental State (GMS) para avaliar o quadro tiveram taxas de prevalência entre 

12,3% e 21,3%49,57,58. Avaliação de sintomas depressivos em três países de 

baixa e média renda com o instrumento EURO-D, utilizado em estudos na 

Europa, mostrou prevalências entre 23,0% e 24,1%59. No Brasil, a proporção 

de sintomas depressivos encontrada em idosos tem valores entre 18,1% e 

38,5%60-62. Outro transtorno mental importante nos idosos em termos de 

saúde pública é a demência. Estudos populacionais no Brasil apresentaram 

prevalência semelhante a dos países mais desenvolvidos, entre 5,1% e 

8,8%63-65. 

Diversas pesquisas têm avaliado a relação entre os transtornos 

mentais em idosos e a incapacidade funcional, com a utilização de diferentes 

conceitos e instrumentos. A maioria desses estudos também foi realizada 

em países de alta renda. O Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), 

com a primeira fase realizada entre 1992 e 1993, avaliou 3.056 participantes 

entre 55 e 85 anos de idade. A prevalência de depressão maior foi 2,0% e 

de depressão menor 12,9%. A prevalência de depressão maior e menor 

aumentou com o aumento da idade e teve associação com limitações 

funcionais mesmo após ajuste para doenças crônicas. Entre os 

participantes, 41,5% apresentaram uma ou mais limitações funcionais, e o 

impacto da depressão maior na incapacidade dos idosos foi de 27,5% e da 

depressão menor foi de 35,2%66,67. O estudo EURODEP mostrou que a 
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associação entre sintomas depressivos e incapacidade funcional foi maior 

que a associação com doenças crônicas68. Na África, também foi encontrada 

associação mais forte entre depressão e incapacidade funcional que para 

outras morbidades físicas69. 

Um dos poucos estudos de base populacional em idosos que usou um 

instrumento de avaliação de incapacidade funcional preconizado pela OMS e 

critério diagnóstico para depressão da CID-10 avaliou 15.022 pessoas acima 

de 65 anos vivendo em zonas urbanas ou rurais de sete países de baixa e 

média renda (Cuba, República Dominicana, Venezuela, México, Peru, China 

e Índia). Demência foi a condição crônica que teve maior associação com 

incapacidade funcional, seguida por problema em membros, depressão CID-

10, AVC e artrite/reumatismo53. Em análise secundária do estudo, foi 

calculada a razão de prevalência (RP) e o impacto (através da FAP) dos 

sintomas depressivos e da depressão CID-10 na incapacidade funcional dos 

idosos do Peru, México e Venezuela. Os valores encontrados foram 

semelhantes entre os países, com RP variando entre 1,6 e 2,1 e FAP entre 

10,6% e 18,5% para sintomas depressivos; e RP variando entre 1,5 e 4,3 e 

FAP entre 3,0% e 16,2% para depressão CID-1059. 

Poucos estudos brasileiros investigaram a relação entre depressão e 

sintomas depressivos com incapacidade funcional. Um desses estudos 

mostrou que sintomas depressivos estavam associados com o aumento da 

incapacidade funcional conforme o número de dependência nas AVDs 

(OR=2,4 para 1 a 3 AVDs, OR=6,0 para 4 a 6 AVDs e OR=12,1 para 7 ou 

mais AVDs)70. No sul do país, a avaliação entre limitações funcionais nas 
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AVDs e sintomas depressivos em idosos com 60 anos ou mais, mostrou que 

a prevalência de limitações funcionais foi maior nos idosos com sintomas 

depressivos. Participaram desse estudo 7.040 idosos. Os transtornos 

mentais foram avaliados com o instrumento Short Psychiatric Evaluation 

Schedule (SPES) que detecta apenas estados ansiosos e depressivos sem 

indicar necessariamente uma doença71. No estudo de Bambuí – Minas 

Gerais, com 1.499 participantes acima dos 60 anos, a associação entre 

limitação funcional autorreferida nas AVDs e sintomas depressivos foi maior 

nos idosos com menor renda61.  

 

2.2.3  Dados longitudinais sobre incapacidade funcional em idosos 

 

A maioria dos inquéritos populacionais que avaliam tendências e 

evolução na saúde de populações de idosos utilizam dados transversais 

independentes72-74. Muitos desses inquéritos mostram que a prevalência de 

incapacidade funcional em idosos diminuiu ao longo dos anos e que sua 

relação com fatores demográficos e socioeconômicos, como sexo, idade e 

renda, se manteve nesse período. O National Health Interview Survey 

(NHIS) nos Estados Unidos analisou 172.227 pessoas acima de 70 anos 

entre 1982 e 2002 e mostrou que a prevalência de incapacidade funcional 

diminuiu durante esse período, embora essa diminuição tivesse magnitudes 

diferentes relacionadas a desvantagens na renda, escolaridade e raça72. 

Dados do National Long-Term Care Survey (NLTCS) também mostrou 

diminuição de 2,2% por ano na proporção de incapacidade funcional entre 
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1999 e 200472. Ao contrário dos inquéritos realizados nos Estados Unidos, 

dados dos Spanish National Health Surveys (SNHS), conduzidos em 2001, 

2003 e 2006, mostraram aumento na prevalência de incapacidade funcional 

em pessoas com 65 anos ou mais, em uma amostra total de 18.325 

pessoas. Esse aumento da incapacidade funcional esteve particularmente 

relacionado com o aumento da idade, baixa escolaridade, pior percepção de 

saúde, além do número de doenças crônicas e obesidade73. No Brasil, os 

dados da PNAD de 1998, 2003 e 2008 mostraram que não houve mudanças 

significativas nas prevalências de incapacidade funcional dos idosos durante 

esse período, medida pela dificuldade em realizar AVDs74.  

Na análise das doenças crônicas como fatores de melhora ou piora da 

incapacidade funcional, dados do inquérito da NHIS de 1984 e 1994 

mostraram um aumento na prevalência da maioria das doenças crônicas 

avaliadas, entretanto essas morbidades físicas tiveram menor efeito na 

incapacidade funcional no segundo período. As doenças crônicas que 

tiveram menores efeitos incapacitantes foram artrite, osteoporose e doenças 

cardíacas75. Estudo de base populacional nos Estados Unidos, The 

Cardiovascular Health Study (CHS), que iniciou em 1989 e teve em média 

seis anos de seguimento, mostrou que desenvolver incapacidade funcional 

em AVDs teve forte associação com presença de artrite e déficit cognitivo, e 

desenvolver incapacidade na mobilidade esteve associada com doença 

vascular periférica, artrite, obesidade e AVC76. Já no Rotterdam Study, 

incapacidade funcional prévia, déficit cognitivo, problema nas articulações, 
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hipertensão e obesidade foram fatores preditores de incapacidade funcional 

após seis anos77. 

A associação entre transtornos mentais e incapacidade funcional foi 

encontrada em diversos estudos transversais, conforme exposto 

anteriormente53,59,61,66-71. Alguns estudos longitudinais também avaliaram 

essa relação. No entanto, muitos desses estudos incluem populações de 

pacientes com morbidades específicas, como problemas cardiovasculares, 

hipertensão, diabetes, osteoartrite, DPOC, entre outras78-81. A maior parte 

dos estudos longitudinais de base populacional que avaliou a associação 

entre transtornos mentais e incapacidade funcional incluiu apenas alguns 

transtornos (sintomas depressivos e déficit cognitivo, ou depressão e déficit 

cognitivo, ou sintomas depressivos e depressão)82.  

No quadro abaixo são apresentados os principais estudos longitudinais 

de base populacional, publicados nos últimos 10 anos, sobre a saúde dos 

idosos e que incluíram a investigação da associação entre transtornos 

mentais e incapacidade funcional (Quadro 1). Apenas dois estudos foram 

realizados em países de baixa e média renda83,84, sendo os demais 

realizados em países de alta renda76,85-92. A maioria dos estudos avaliou 

incapacidade funcional através das restrições em realizar AVDs ou AIVDs. O 

diagnóstico de sintomas depressivos foi feito principalmente com dois 

instrumentos, o Geriatric Depression Scale (GDS) ou o CES-D. O GDS é um 

instrumento frequentemente utilizado para detecção e rastreamento de 

sintomas depressivos em idosos, sendo também indicado na APS, 

principalmente pela existência das versões reduzidas que possibilitam sua 
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aplicação num tempo bastante reduzido93. Entretanto, versões com um ou 

quatro itens podem apresentar baixos coeficientes de confiabilidade, e a 

versão com 15 itens baixa estabilidade, principalmente quando utilizado em 

populações com baixo nível socioeconômico e educacional94. Em relação ao 

CES-D, estudo brasileiro em uma população de idosos mostrou que o 

instrumento não aponta um diagnóstico preciso, apenas indica a presença 

de depressão. Além disso, quando aplicado em idosos, pode ter seu escore 

inflado pela presença de itens somáticos na escala, provenientes do 

processo de envelhecimento e não propriamente da depressão95. A 

avaliação de déficit cognitivo foi realizada principalmente com o Mini Exame 

do Estado Mental (MEEM). O MEEM apresenta limitações importantes 

quando utilizado em populações com baixa escolaridade. Estudo para 

avaliar as propriedades psicométricas do instrumento em idosos no Brasil 

mostrou que o MEEM é uma ótima ferramenta para o screening de 

demência; porém, viés de classificação ocorre em idosos com baixa 

escolaridade, tendo consequências importantes na prática clínica e na 

pesquisa nos países de baixa e média renda96. 
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Quadro 1 -  Estudos longitudinais que avaliaram a associação entre transtornos mentais e incapacidade 
 funcional em população de idosos       

AUTOR/ANO ESTUDO PARTICIPANTES 
AVALIAÇÃO DE 

INCAPACIDADE FUNCIONAL 

AVALIAÇÃO DE 
TRANSTORNOS 

MENTAIS 
RESULTADOS 

Cronin-Stubbs 
D, Leon CFM, 
Beckett LA. 
2000

85 

  

Established Populations for 
Epidemiologic Studies of the 
Elderly program Boston, 
Mass  
6 anos follow-up 
(N= 3434) 

Homens e mulheres  
> 65 anos 
Base populacional 
  
  

Uso de três escalas: 6 itens da 
escala de Katz para AVDs, 3 
itens da escala de mobilidade de 
Rosow-Breslau e 4 itens do 
Indice de Nagi 

Sint. depressivos  
(CES-D) 
  

Sintomas depressivos 
aumentaram o risco de 
desenvolver incapacidade 
em 16%. 
  
  

  

  

Kivela SK, 
Pahkala K. 
2001

86 

  

Longitudinal study on 
depression Finlândia 
5 anos follow-up 
(N=786) 

Homens e mulheres 
> 60 anos 
Base-populacional 

Capacidade em realizar 5 AVDs 
  
  
  

Depressão  
(DSM-III) 
  
  

Incidência de depressão, 
doença física, doença 
neurológica e AVC foram 
preditores de incapacidade 
funcional. 

Jiang J, Tang 
Z, Fatatsuka M. 
2002

83 

  
  
  

Beijing Longitudinal Study of 
Aging (BLSA) 
8 anos follow-up 
(N= 3257) 
  
  

Homens e mulheres  
> 55 anos  
áreas urbanas e 
rurais 
Base-populacional 
  
  

Avaliação de 6 AVDs e 6 AIVDs 
  
  
  
  
  

Sint. depressivos  
(CES-D) 
  
  
  
  

Aumento da prevalência de 
sintomas depressivos entre 
1994 e 2000 (de 19,6% para 
28,1%) e de incapacidade 
funcional (de 33,0% para 
55,4%). Incapacidade 
funcional aumentou o risco 
de desenvolver sintomas 
depressivos no seguimento. 

Beekman ATF,  
Penninx BWJH, 
Deeg DJH, et 
al. 
2002

87
 

Longitudinal Aging Study  
Amsterdam (LASA) 
10 anos follow-up 
(N= 3056) 

Homens e mulheres  
> 55 anos 
Base-populacional 
  

Medical Outcome Studies 
(MOS), AVDs e participação na 
sociedade 
  
  

Sint. depressivos  
(CES-D) 
Déficit cognitivo  
(MEEM) 

Sintomas depressivos e 
declínio cognitivo foram 
preditores de incapacidade 
funcional nas AVDs. 

continua... 
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... continuação 

 
Quadro 1 -  Estudos longitudinais que avaliaram a associação entre transtornos mentais e incapacidade 

funcional em população de idosos  

AUTOR/ANO ESTUDO PARTICIPANTES 
AVALIAÇÃO DE 

INCAPACIDADE FUNCIONAL 

AVALIAÇÃO DE 

TRANSTORNOS 

MENTAIS 

RESULTADOS 

Lenze EJ, 
Schulz R, 
Martire LM. 
2005

88
 

The Cardiovascular Health 
Study (CHS) 
4 anos follow-up 
(N=756) 

Homens e mulheres 
c/ sint. depressivos 
>65 anos 
Base-populacional 

AVDs e AIVDs autorreferidas 
  
  
  

Sint. depressivos  
(CES-D) 
Déficit cognitivo  
(MEEM) 

Participantes com 
sintomas depressivos 
tiveram maior risco de 
desenvolver incapacidade 
funcional. Déficit cognitivo 
não foi um fator preditor. 

  

Peres K, 
Alioum A, 
Verret C, et al 
2005

89
 

PAQUID - França  
10 anos follow-up 
(N=3198) 
  

Homens e mulheres 
> 65 anos 
Base-populacional 
  

AVDs e AIVDs autorreferidas 
  
  
  

Sint. depressivos 
(CES-D) 
Déficit cognitivo  
(MEEM) 

Depressão, DM, HAS, 
doença cardiovascular, 
AVC, osteoporose e déficit 
cognitivo tiveram 
associação com piora na 
capacidade funcional. 

Tas U, 
Verhagen AP, 
et al. 
2007

90 

  
  

Rotterdam Study  
7 anos follow-up  
(N=7368) 
  
  

Homens e mulheres 
> 55 anos 
Base-populacional 
  
  

Stanford Health Assessmente 
Questionnaire (HAQ) – 
incapacidade em 8 campos de 
AVDs. 
  
  

Depressão  
(autorreferida) 
Déficit cognitivo 
(MEEM) 
  

Na inclusão, depressão 
esteve associada a 
incapacidade leve e grave 
apenas em mulheres. No 
seguimento, depressão foi 
fator preditor de 
incapacidade grave nos 
homens e incapacidade 
leve e grave nas mulheres. 

continua... 
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... continuação 

 
Quadro 1 - Estudos longitudinais que avaliaram a associação entre transtornos mentais e incapacidade 

funcional em população de idosos 

AUTOR/ANO ESTUDO PARTICIPANTES 
AVALIAÇÃO DE 

INCAPACIDADE FUNCIONAL 

AVALIAÇÃO DE 

TRANSTORNOS 

MENTAIS 

RESULTADOS 

Hsu HC 
2009

91 

  
  

Survey of Health and 
Living Status of the 
Elderly in Taiwan 
6 anos follow-up 
(N=3155) 

Homens e mulheres  
> 60 anos 
99% Base-populacional 
  

Avaliação de AVDs: s/ 
dificuldade, pouca dificuldade, 
muita dificuldade e não 
consegue fazer 
  

Sint. depressivos 
(CES-D) 
Déficit cognitivo 
(SPMSQ) 

Dificuldade nas AVDs esteve 
relacionada com aumento de 
sintomas depressivos.  
 

Carbonare LD, 
Maggi S, 
Noale M. 
2009

92
 

The Italian Longitudinal 
Study on Aging (ILSA) 
3,5 anos follow-up 
(N= 3256) 

Homens e mulheres  
entre 65 e 84 anos  
Base-populacional 
  

Incapacidade autorreferida em 
AVDs e Testes de Performance 
Física 
  
  

Sint. depressivos  
(GDS) 
  
  

Sintomas depressivos na 
inclusão foram preditores de 
incapacidade funcional em 
homens e mulheres. 

Chaudhry SI,  
McAvay G, 
Ning Y, et al 
2010

76 

  

The Cardiovascular 
Health Study (CHS) 
7 anos follow-up 
(N=5888) 
  

Homens e mulheres 
> 65 anos 
Base-populacional 
  
  

Dificuldade ou incapacidade em 
realizar ao menos 1 AVD  
e mobilidade (subir escadas  
ou caminhar 1 Km) 
  

Sint. depressivos  
(CES-D) 
  
  
  

15% desenvolveram  
incapacidade em AVDs e 30% 
na mobilidade durante o 
seguimento. Sintomas 
depressivos foram fator 
preditor de incapacidade tanto 
nas AVDs (HR: 1,7) quanto na 
mobilidade (HR: 1,5). 

Alexandre TA, 
Corona LP,  
Nunes DP, et al 
2012
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Estudo SABE 
6 anos follow-up 
(N=1634) 
  
  

Homens e mulheres  
> 60 anos 
Base-populacional 
  
  

Dificuldade em realizar ao 
menos 1 AVD (caminhar,  
ir ao banheiro, tomar banho,  
alimentar-se, vestir-se, 
transferir-se da cama para 
cadeira) 

Sint. depressivos  
(GDS) 
Déficit cognitivo 
(MEEM) 
  

Presença de sintomas 
depressivos na inclusão foi 
fator associado ao 
desenvolvimento de 
incapacidade funcional em ao 
menos 1 AVD. 
  
  



34 
 

Nos últimos anos tem se priorizado a carga das DCNT na incapacidade 

funcional dos idosos. Os programas e políticas cujos objetivos são diminuir a 

incidência de incapacidade e melhorar a qualidade de vida da população 

idosa têm sido dirigidos principalmente para as doenças crônicas2,3,9. Em 

geral, os transtornos mentais não são contemplados quando se discute 

ações de saúde pública para essa população16,47. 

A partir da revisão apresentada acima, verificamos que os transtornos 

metais apresentam associações importantes com incapacidade funcional. 

Porém, ainda existem lacunas metodológicas importantes nos estudos 

realizados. Por exemplo, demência, depressão e sintomas depressivos são 

os principais transtornos mentais que acometem os idosos, e o diagnóstico 

diferencial entre essas morbidades é difícil de realizar em estudos 

populacionais, pois muitas vezes os sintomas se sobrepõem e se 

confundem. No entanto, estudos com avaliações precisas desses 

transtornos mentais são de extrema importância para o planejamento do 

tratamento e estabelecimento de prognósticos82. Também constatamos que 

existem poucos estudos descritivos que caracterizam níveis e que utilizam 

modelos mais abrangentes de incapacidade funcional, principalmente em 

países de baixa e média renda. Esses elementos são fundamentais para 

estruturar políticas e organizar serviços direcionados principalmente à APS.  

O presente estudo foi desenhado com o propósito de suprir algumas 

limitações metodológicas dos estudos anteriores. Assim, pretendemos 

contribuir para o entendimento do papel dos transtornos mentais, 

principalmente os sintomas depressivos e a depressão CID-10, na 
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incapacidade funcional de idosos, além de especificar os aspectos mais 

relevantes da incapacidade funcional de acordo com critérios preconizados 

pela OMS. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

 Descrever as características da incapacidade funcional em uma 

população de idosos da cidade de São Paulo; 

 Investigar a associação entre sintomas depressivos e 

incapacidade funcional em idosos; 

 Investigar a evolução dos níveis de incapacidade funcional dois 

anos após a inclusão no estudo; e 

 Investigar a relação entre sintomas depressivos no início do 

estudo e a evolução dos níveis de incapacidade funcional. 
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4 HIPÓTESES 

 

 

 A incapacidade funcional na população de idosos estará 

positivamente associada com idade, negativamente associada com 

escolaridade e renda, positivamente associada com morbidades 

físicas e transtornos mentais; 

 Sintomas depressivos terão uma associação positiva e independente 

com incapacidade funcional na população de idosos e serão 

responsáveis por uma proporção importante dessa incapacidade; e 

 Longitudinalmente, sintomas depressivos estarão associados com 

maior risco de desenvolver incapacidade funcional e com pior 

prognóstico em idosos que apresentam incapacidade. 
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5 MÉTODO 

 

 

5.1 Delineamento do estudo 

 

A presente investigação utiliza dados do “São Paulo Ageing & Health 

Study” (SPAH), um estudo prospectivo de base populacional, que teve por 

objetivo avaliar os determinantes de saúde, incluindo os transtornos mentais, 

em uma população de idosos97. 

A avaliação inicial dos participantes do SPAH aconteceu entre 2003 e 

2005. Dois anos após a avaliação inicial, entre 2005 e 2007, todos os 

participantes foram avaliados novamente com o mesmo protocolo de 

pesquisa da fase inicial. Os dados de ambas as fases do SPAH serão 

utilizados neste estudo. 

 

 

5.2 População do estudo e amostra 

 

A cidade de São Paulo tem uma população estimada de 11,2 milhões 

de habitantes, segundo o censo demográfico de 2010, e uma população 

acima de 60 anos de mais de um milhão de habitantes4. São Paulo está 

dividida em 31 subprefeituras, com demarcações do território e da 

população. A presente investigação foi realizada nos distritos do Butantã, 

Rio Pequeno e Raposo Tavares, localizados na região oeste da cidade, na 
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subprefeitura do Butantã. Em 2000 essa região possuía 377.576 residentes, 

dos quais 6,2% tinham 65 anos ou mais de idade e 13,0% deles viviam em 

favelas. A área de abrangência do estudo incluiu todos os moradores das 

residências de 66 setores censitários (áreas administrativas menores), 

cobrindo uma população de aproximadamente 63.000 pessoas, 

representando 17,0% do total da população dos distritos acima98. A seleção 

dos setores censitários baseou-se em áreas com favelas e/ou cobertas por 

equipes da ESF. Estas áreas apresentavam os mais baixos Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do distrito98. Optamos por incluir todos os 

moradores dos setores censitários para poder utilizar as informações 

coletadas pelo censo sobre essa população. Por esse motivo a população 

incluída no presente estudo também abrangeu pessoas com melhores 

condições socioeconômicas e não registradas na ESF. 

Os setores censitários definidos para o estudo foram visitados 

previamente pela equipe de auxiliares de pesquisa (entrevistadores), que 

confeccionaram mapas detalhados das áreas. Esses setores foram divididos 

em quarteirões, que formaram as unidades de arrolamento. Esse 

procedimento garantiu a identificação de todos os domicílios das áreas 

visitadas e facilitou o retorno da equipe para as entrevistas de inclusão e 

seguimento dos idosos e informantes. Os participantes do estudo foram 

identificados entre os moradores com 65 anos ou mais dos 66 setores 

censitários pré-definidos, através de arrolamento de todos os domicílios 

existentes. Todos os moradores elegíveis foram convidados a participar do 

estudo. Indivíduos institucionalizados não foram incluídos. Para cada 
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participante, um informante também foi identificado. Os informantes eram 

corresidentes com idades acima de 16 anos, ou um parente ou amigo que 

fosse familiarizado com a história de vida do participante. 

O cálculo do tamanho amostral foi realizado inicialmente para obter 

uma precisão de 1% na estimativa da prevalência de demência numa 

amostra total de 2000 idosos (IC 95% entre 4% e 6%)65. Os idosos incluídos 

no SPAH foram avaliados no estudo para incapacidade funcional e 

transtornos mentais, sendo que aqueles que completaram a avaliação de 

incapacidade funcional, demência, depressão pelos critérios diagnósticos da 

CID-10 e sintomas depressivos foram incluídos na análise deste estudo. 

Com essa amostra é possível obter uma precisão de aproximadamente 2,2% 

para uma estimativa de prevalência de 50% de incapacidade funcional ou 

precisão maior (IC 95% mais estreito) se a prevalência for maior ou menor 

que 50%. 

 

 

5.3 Procedimentos e coleta de dados 

 

Profissionais de saúde mental (psicólogos, terapeutas ocupacionais e 

psiquiatras) foram treinados para o uso do protocolo de pesquisa. O 

treinamento foi realizado no mês anterior ao início da coleta de dados e 

englobou todas as etapas do trabalho de campo e a realização das 

entrevistas. Ao longo da condução do trabalho, os coordenadores do estudo 

realizaram reuniões semanais com os assistentes de pesquisa para discutir 
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o andamento do estudo e solucionar dúvidas relacionadas à aplicação dos 

instrumentos de avaliação. Antes do início da coleta de dados os auxiliares 

de pesquisa realizaram entrevistas com idosos internados no Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo, na Unidade de Idosos do 

Centro de Atenção Integral à Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo e 

treinaram outras etapas da coleta de dados (arrolamento domiciliar, 

utilização do consentimento informado, marcação das entrevistas e 

entrevistas com idosos e informantes) com moradores de setores censitários 

que não faziam parte da área geográfica delimitada para o estudo. 

Em cada domicílio, o entrevistador perguntava a idade de todos os 

moradores e solicitava documento de identificação para as pessoas com 60 

anos ou mais. Era perguntado para o idoso ou para um corresidente se a 

data de nascimento do documento correspondia à data real de nascimento. 

Se a data fosse discordante, considerava-se a idade referida pelo idoso nas 

situações que a explicação dada para a diferença fosse considerada 

plausível pelo entrevistador. Nos casos duvidosos, manteve-se a idade 

constante no documento de identificação. Caso fosse confirmada a presença 

de um ou mais moradores com 65 anos ou mais de idade, completados até o 

último dia do mês anterior ao do arrolamento, uma ficha de identificação 

para cada idoso era preenchida com nome, sexo, idade, endereço e 

telefone. Os objetivos e procedimentos do estudo eram explicados aos 

idosos e familiares, que eram então convidados a participar da pesquisa. 

Nesse momento, o informante ou cuidador principal era também identificado 
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e convidado a participar do estudo, respondendo questões relativas ao 

idoso. 

As entrevistas foram agendadas na casa dos participantes uma 

semana após o arrolamento e, se possível, conduzidas simultaneamente por 

dois entrevistadores. As entrevistas com os idosos e os informantes 

duravam aproximadamente 90 e 20 minutos, respectivamente. Para os 

participantes com incapacidade mental ou física grave, os informantes 

também foram questionados sobre as características socioeconômicas dos 

idosos. 

Ao final das entrevistas os idosos e informantes foram orientados 

quanto a possibilidade da avaliação de seguimento 24 meses após a 

inclusão. Todos os participantes e informantes foram novamente contatados 

após esse período, sendo que aqueles que aceitaram participar novamente 

foram entrevistados e reavaliados em seus domicílios com o mesmo 

protocolo utilizado na entrevista de inclusão.  

 

 

5.4 Instrumentos do estudo 

 

5.4.1  Variável de desfecho – Incapacidade funcional 

 

A avaliação de incapacidade funcional foi realizada com o instrumento 

“World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0” (WHODAS 
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2.0), criado para avaliar níveis de incapacidade conforme as definições e 

critérios da ICF da OMS, na sua versão com 12 itens17.  

A construção do WHODAS 2.0 foi feita a partir de estudo extensivo 

com mais de 65.000 pessoas, tanto da população geral quanto de 

populações de pacientes clínicos, em diferentes países. A validação do 

instrumento com 36 itens apresentou ótima consistência interna (α = 0,96) e 

confiabilidade no teste-reteste (coeficiente de correlação intraclasse = 0,98), 

boa sensibilidade à mudança transcultural, além de alto coeficiente de 

correlação na validade concorrente com outros instrumentos99. A versão do 

instrumento com 12 itens explica 81% da variância da versão de 36 itens. 

Sendo assim, o WHODAS 2.0 pode ser usado para avaliar incapacidade 

funcional em diferentes culturas, faixas etárias, sexo, raça, línguas, status 

socioeconômico e condições de saúde17. Há uma crescente literatura 

avaliando as propriedades psicométricas do WHODAS 2.0, inclusive em 

pacientes da atenção primária, permitindo comparações entre a 

incapacitação global e a incapacitação por campos específicos para doenças 

físicas e transtornos mentais100-103. Não existe validação do instrumento na 

população de idosos do Brasil. 

Cada duas questões do instrumento cobrem os seis campos de 

incapacidade preconizados pelo ICF: 

 Domínio 1: Cognição – avalia compreensão, concentração, memória, 

aprendizado e comunicação (questões 3 e 6); 
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 Domínio 2: Mobilidade – avalia atividades como manter-se em pé, 

movimentar-se dentro de casa e caminhar longas distâncias 

(questões 1 e 7); 

 Domínio 3: Autocuidado – avalia cuidados com a própria higiene, 

capacidade de vestir-se, comer e ficar sozinho (questões 8 e 9); 

 Domínio 4: Relacionamento – avalia capacidade de interagir com 

outras pessoas, sejam pessoas próximas (familiares, amigos, 

vizinhos) ou desconhecidas (questões 10 e 11); 

  Domínio 5: Atividades de vida diárias – avalia dificuldades em 

realizar tarefas do dia a dia, como responsabilidades domésticas, 

lazer, trabalho, escola (questões 2 e 12); 

 Domínio 6: Participação na sociedade – avalia dimensões sociais, 

como participar em atividades comunitárias ou eventos sociais, e 

inclui vários contextos (pessoais e ambientais) que possam ser 

afetados por alguma condição de saúde (questões 4 e 5). 

Cada item do WHODAS 2.0 pode receber valores de 0 a 4, que 

representam de “nenhuma” a “extrema dificuldade” para desenvolver 

determinada atividade. A soma dos valores pontuados em cada item é 

transformada em um escore total padronizado que abrange os valores de 0 a 

100, ou seja, de nenhuma a máxima incapacidade, e indica a proporção dos 

escores máximos obtidos (Anexo A). Por exemplo, um valor igual a 20 indica 

que os participantes atingiram 20% do escore máximo para incapacidade 

funcional. 
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5.4.2  Variáveis de exposição 

 

Características demográficas e socioeconômicas: na fase de inclusão 

dos participantes foi utilizado um questionário padronizado para obter 

informações das características demográficas e de condições 

socioeconômicas. Após a coletas dos dados a idade foi categorizada em 

quatro faixas (65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, 80 anos ou mais), escolaridade em 

três categorias (nenhuma, 1 a 3 anos, 4 anos ou mais), ocupação em três 

categorias (trabalha, desempregado/do lar, aposentado), renda em quatro 

faixas de acordo com o salário mínimo brasileiro na época do estudo 

(nenhuma renda até  240 reais, 241 até 360 reais, 361 até 700 reais, mais 

que 701 reais) e estado civil em três categorias (não 

casou/separado/divorciado, casado/coabitando com companheiro, viúvo). 

Transtornos Mentais: Demência, depressão CID-10 e sintomas 

depressivos foram categorizados como “sim” e “não”, caso os pacientes 

tivessem ou não o diagnóstico. O diagnóstico dos transtornos mentais foi 

feito de forma hierárquica entre demência, depressão CID-10 e sintomas 

depressivos. Assim, uma pessoa com o diagnóstico de demência não foi 

classificada como um caso de depressão CID-10. Da mesma forma, aqueles 

indivíduos com o diagnóstico de depressão CID-10 não foram classificados 

como caso de sintomas depressivos. 

1) Demência: a avaliação de demência foi realizada com a utilização do 

protocolo padronizado desenvolvido pelo “10/66 Dementia Reseach Group” 

para estudos populacionais em países em desenvolvimento. Um dos 
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objetivos da elaboração desse protocolo foi criar um instrumento válido para 

avaliação de demência em populações de baixa escolaridade e de diferentes 

culturas104,105. Vinte e cinco centros participaram da validação deste 

protocolo, sendo três no Brasil: um em São José do Rio Preto, um em 

Botucatu e um em São Paulo. Este protocolo incluiu o “Community 

Screening Instrument for Dementia” (CSI-D)104; uma versão adaptada do 

“Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease” (CERAD)106; o 

“Geriatric Mental State” (GMS)107, que é uma entrevista clínica 

semiestruturada para avaliar o estado mental em idosos; uma avaliação 

clínica neurológica estruturada para avaliar a presença de sinais 

lateralizantes, parkinsonismo, ataxia e reflexos primitivos108; e, finalmente, 

uma avaliação de declínio cognitivo e funcional com o “History and Aetiology 

Schedule Dementia Diagnosis and Subtype” (HAS-DDS)109. O diagnóstico de 

demência segundo os critérios do DSM – IV foi feito utilizando informações 

de todos os instrumentos do protocolo105. 

2) Depressão: foi avaliada utilizando os instrumentos GMS e o 

Inventário Neuropsiquiátrico (NPI). Esses instrumentos possuem itens que 

possibilitam o diagnóstico segundo os critérios da CID-10110. O GMS foi 

validado em países em desenvolvimento e apresentou sensibilidade entre 

70% e 90% para o diagnóstico de sintomas depressivos clinicamente 

significativos em idosos111. No SPAH foi utilizada a versão reduzida A3, 

desenvolvida para estudos em comunidade. O GMS é composto por seções 

com questões que investigam os diversos sintomas dos transtornos mentais. 

Os sintomas são considerados presentes pelo entrevistador quando são 
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persistentes, causam incomodo significativo e têm duração mínima de duas 

semanas dentro do último mês. O GMS gera seus diagnósticos a partir de 

um algoritmo computadorizado denominado Automed Geriatric Examination 

for Computed Taxonomy (AGECAT), que opera em dois estágios. No estágio 

1 os sintomas pontuados como presentes são reunidos em oito grupamentos 

diagnósticos: demência, esquizofrenia, mania, depressão, transtorno 

obsessivo, fobia, hipocondria e ansiedade. A cada síndrome é atribuído um 

“nível de confiança” que varia de 0 a 5. Os níveis de confiança 3 ou mais são 

considerados “casos”, pois do ponto de vista clínico necessitariam de 

alguma intervenção; e os níveis de confiança 1 ou 2 são considerados 

“subcasos”, com sintomas isolados que não preenchem critérios para 

“casos”. No estágio 2, o AGECAT utiliza uma abordagem hierárquica para 

indicar uma única síndrome como diagnóstico primário107,111. Dessa forma, 

se o idoso recebe os diagnósticos de demência e depressão no estágio 1, no 

estágio 2 o diagnóstico será demência. 

O NPI é um instrumento aplicado ao informante do idoso para 

investigar a presença de distúrbios psicológicos, problemas de 

comportamento e sua gravidade112. Todos os sintomas de depressão, exceto 

humor deprimido, foram investigados exclusivamente pelo GMS. A avaliação 

de humor deprimido, utilizando-se os critérios da CID-10, pode ser feita 

através do relato do participante ou do informante. Por esse motivo, 

utilizamos o GMS e o NPI para a avaliação desse sintoma de depressão. 

3) Sintomas depressivos: foram diagnosticados nos pacientes que 

apresentaram nível de confiança 3 ou mais no diagnóstico de depressão do 
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estágio 1 do AGECAT e não apresentaram demência ou depressão CID-10. 

Esse critério foi utilizado, pois mesmo sem preencher os critérios 

diagnósticos da CID-10 para depressão, os sintomas depressivos são 

passíveis de tratamento e, dessa forma, podem ser considerados como 

caso. 

Morbidades físicas: foi utilizado um questionário de morbidades físicas 

autorreferidas, que constitui uma lista de doenças comuns e inclui: artrite ou 

reumatismo, problemas de visão, problemas de audição, problemas 

cardíacos, problemas gastrointestinais (GI), convulsões ou desmaios, 

problemas nos membros (paralisia, paresia ou perda de membros) e 

problemas graves de pele (úlcera por pressão, queimaduras graves). Para 

cada um desses problemas de saúde o entrevistador perguntava se o 

participante tinha ou não o problema. 

A avaliação de DPOC foi feita com duas questões. Primeiro 

perguntava-se ao participante: “No inverno, você frequentemente, assim que 

acorda tosse catarro do seu pulmão?”. Quando a resposta era positiva 

perguntava-se em seguida: “Geralmente isso acontece durante quantos 

meses no ano?”. Foi considerada a presença de DPOC quando o 

participante respondia que a duração era superior a três meses. A avaliação 

de AVC foi semelhante à de DPOC. Primeiro foi perguntado ao participante 

se ele havia tido algum AVC e, em seguida, qual o profissional havia feito o 

diagnóstico. Foi considerada a presença de AVC as situações 

diagnosticadas pelo médico de família ou especialista. Diabete melitus (DM) 

foi avaliado através da glicemia de jejum ≥126mg/dL ou uso vigente de 



49 
 

hipoglicemiante oral ou insulina113. Similarmente, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) foi definida como pressão diastólica ≥90mmHg ou pressão 

sistólica ≥140mmHg, em aferição padronizada, ou tratamento vigente com 

anti-hipertensivos114. Um auxiliar de enfermagem realizou a aferição da 

pressão arterial e flebotomia na casa dos participantes 2 a 15 dias após a 

entrevista de avaliação. 

Todas as morbidades físicas foram categorizadas em “sim” ou “não”, 

caso o participante apresentasse ou não a morbidade.  

 

 

5.5 Análise Estatística 

 

Os dados foram digitados duas vezes, e revisão de consistência foi 

realizada. A análise dos dados foi feita com o software StataIC 10.0 

(StataCorp, 2008). 

 

Modelo teórico para análise dos dados 

 

A partir da revisão da literatura e, considerando o modelo de 

incapacidade funcional da ICF (Figura 3), foi construído o modelo teórico 

para a análise dos dados. Características demográficas e condições 

socioeconômicas são variáveis associadas à incapacidade funcional em 

idosos. O aumento da idade traz, simultaneamente, um aumento das 

doenças crônicas e dos transtornos mentais. Da mesma forma, quanto 
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piores as condições socioeconômicas, maior a chance dos idosos 

apresentarem morbidades físicas e/ou transtornos mentais115. Os 

transtornos mentais são fatores de risco importantes nos idosos, não apenas 

pelo seu papel na qualidade de vida e na incapacidade funcional, mas pela 

comorbidade com diversas doenças crônicas116.  

Sendo assim, para questões de análises de dados, as variáveis foram 

incluídas nos modelos na seguinte ordem: primeiramente as características 

demográficas e de condições socioeconômicas (maior significância 

estatística); em seguida os transtornos mentais por ordem hierarquizada de 

diagnóstico (demência seguida por depressão CID-10 e sintomas 

depressivos) e, após, as morbidades físicas (maior significância estatística). 

A figura 4 mostra a proposta desse modelo teórico. 

 

 

Figura 4 - Modelo teórico de incapacidade funcional para fins de análise dos dados do 
presente estudo 
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5.5.1  Dados do estudo transversal 

 

Análise descritiva: Foi realizada a descrição da população do estudo 

pelo cálculo das proporções das características demográficas, condições 

socioeconômicas, morbidades físicas e transtornos mentais. A descrição da 

variável de desfecho foi feita pelo cálculo das médias dos escores totais 

padronizados de incapacidade funcional e seus respectivos Intervalos de 

Confiança de 95% (IC 95%) pela análise bivariada com cada uma das 

variáveis de exposição. Nesse caso, foram utilizados testes não 

paramétricos para determinar os valores de p, pois a variável de desfecho 

apresentou distribuição assimétrica. 

A descrição de cada um dos seis domínios da WHODAS 2.0 (cognição, 

mobilidade, autocuidado, relacionamento, atividades de vida diárias e 

participação na sociedade) foi feita pelo cálculo das proporções de respostas 

em cada questão do instrumento. 

Análise de associação: A análise de associação foi feita utilizando a 

variável de desfecho como variável contínua (escore total padronizado da 

WHODAS 2.0) e como variável categoriza em dois níveis (ponto de corte ≥ 

percentil 90 do escore total padronizado da WHODAS 2.0). Quando a 

variável contínua foi utilizada, a análise foi realizada com o modelo de 

regressão Zero-inflated Negative Binomial (ZINB). Esta abordagem funciona 

com a dispersão e a inflação de zeros e permite o excesso de zeros no 

modelo de contagem. O modelo de regressão ZINB foi comparado com o 

modelo de regressão binomial negativa pelo teste de Voung e com o modelo 
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de regressão Zero-inflated Poisson (ZIP), que também são modelos de 

regressão para variáveis de contagem117. Além disso, os três modelos foram 

comparados utilizando o Akaike’s Information Criterion (AIC) para a escolha 

de modelos não aninhados118. A associação de incapacidade funcional com 

características demográficas, condições socioeconômicas, morbidades 

físicas e psiquiátricas foi estimada utilizando a razão das médias (RM) do 

escore total padronizado da WHODAS 2.0 e seus respectivos IC 95%. Os 

modelos estatísticos para a análise foram construídos com as variáveis que 

apresentaram valor de p <0,20 na análise bivariada. Os modelos preditivos 

foram baseados no modelo teórico da incapacidade funcional. O primeiro 

modelo foi composto pelas variáveis demográficas e socioeconômicas; o 

segundo modelo manteve as variáveis demográficas e socioeconômicas 

com valor de p <0,05 e acrescentou as variáveis de transtornos mentais e de 

morbidades físicas, em ordem crescente de significância do valor de p. A 

variável sexo foi mantida no modelo final, porque apresenta associação com 

o desfecho na maioria dos estudos e é um fator importe na incapacidade 

funcional em idosos. 

O segundo modelo foi feito para avaliar a associação independente de 

sintomas depressivos e depressão CID-10 com incapacidade funcional 

grave. Nesse modelo, foi escolhido como ponto de corte o percentil 90 do 

escore total padronizado da WHODAS 2.0. Esse procedimento, embora 

arbitrário, tem sido utilizado em diversos estudos para modelar os escores 

da WHODAS 2.0 como desfecho dicotômico100,101. O percentil 90 ou maior 

indica um quadro de incapacidade funcional grave. Foram calculadas as 
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razões de prevalência (RP) e seus respectivos IC 95%. Essas análises 

indicam a probabilidade do idoso apresentar incapacidade funcional grave 

quando expostos a sintomas depressivos e depressão CID-10 ajustados 

para potenciais fatores de confusão, em relação aos idosos que não 

apresentam estes transtornos mentais. Como o desfecho incapacidade 

grave foi frequente (>10%), utilizou-se a regressão de Poisson com variância 

robusta, em vez da regressão logística, controlando para todas as variáveis 

de exposição associadas com incapacidade funcional grave119. A partir do 

modelo final de Poisson, foi calculada a Fração Atribuível na População 

(FAP), com o comando aflogit do software StataIC 10. A FAP significa a 

proporção de incapacidade funcional grave que poderia ser evitada se a 

exposição a determinado fator fosse removida da população120. A FAP foi 

calculada para cada variável de exposição que permaneceu no modelo final. 

 

5.5.2  Dados do estudo longitudinal 

 

Análise descritiva: Foi realizada a análise descritiva e comparativa 

entre a população que continuou no estudo dois anos após a inclusão e as 

perdas (não participantes) de seguimento. Para investigar a evolução dos 

níveis de incapacidade funcional, primeiramente foram avaliadas as 

mudanças nas médias dos escores totais padronizados de incapacidade 

funcional na inclusão do estudo e no seguimento e seus respectivos IC 95% 

pela análise bivariada com cada uma das variáveis de exposição. Também 

foram utilizados testes não paramétricos para determinar os valores de p.  
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Na análise longitudinal, optou-se por categorizar a variável de desfecho 

em quatro níveis. Essa categorização foi feita porque a diferença das médias 

dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0 (escore seguimento 

menos escore inclusão) apresentou muitos valores negativos, isto é, a 

melhora da incapacidade funcional. Essa categorização também possibilitou 

apresentar com mais detalhes o prognóstico e a evolução dos níveis de 

incapacidade funcional no seguimento do estudo. Os pontos de corte das 

quatro categorias foram determinados da seguinte forma: percentil zero (sem 

incapacidade), percentil um a 89 (incapacidade leve e incapacidade 

moderada) e percentil 90 ou maior (incapacidade grave). Foram descritas as 

proporções de incapacidade funcional na inclusão e no seguimento do 

estudo. 

Da mesma forma que na análise transversal, realizou-se a descrição de 

cada um dos domínios da WHODAS 2.0 (cognição, mobilidade, autocuidado, 

relacionamento, atividades de vida diárias e participação na sociedade) pelo 

cálculo das proporções de respostas em cada questão da WHODAS 2.0 do 

seguimento. 

Análise de associação: Para verificar a associação entre características 

demográficas, condições socioeconômicas, morbidades físicas e transtornos 

mentais na inclusão do estudo com o risco de melhora ou piora da 

incapacidade funcional após dois anos de seguimento, independentemente 

da categoria de incapacidade funcional na inclusão no estudo, foi utilizado 

um modelo linear generalizado latente e misto (Generalized Linear Latent 

and Mixed Models - GLLAMMs). O GLLAMMs é uma classe de modelos 
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multinível de variáveis latentes para respostas multivariadas do tipo misto, 

incluindo respostas contínuas, dicotômicas, categóricas ordenadas e não 

ordenadas, contagem, duração/sobrevida e classificação. Dessa forma, ele 

possibilita trabalhar modelos ordinais na forma de modelos de resposta 

latente e em estudos longitudinais121. 

Para essa avaliação, foi realizado um modelo de estimação de 

intercepto randomizado, e que utilizou a opção “adapt” do software StataIC 

10.0 para transformação da quadratura ordinal em quadratura adaptativa de 

Gauss – Hermite. Além disso, foi feita a transformação exponencial dos 

coeficientes em Odds Ratio (OR) com estimativa de variância robusta122. 

Sendo assim, um OR>1 calculado pelo modelo indicará a chance do idoso 

com determinada exposição na inclusão (características demográficas, 

condições socioeconômicas, morbidades físicas e transtornos mentais) 

apresentar piora da incapacidade funcional dois anos após a primeira 

avaliação, independentemente da categoria de incapacidade funcional 

inicial. Um OR<1 indicará uma chance do idoso com determinada exposição 

na inclusão apresentar melhora da incapacidade funcional no seguimento, 

independentemente da categoria de incapacidade funcional inicial.  

As variáveis de exposições no início do estudo foram utilizadas como 

variáveis de prognóstico para o desfecho de incapacidade funcional no 

estudo longitudinal. As variáveis de morbidades físicas e transtornos mentais 

eram todas dicotômicas (presença/ausência da doença) na inclusão. O 

modelo estatístico final foi construído com as variáveis que apresentaram 

valor de p <0,20 na análise bivariada, e essas variáveis foram incluídas de 
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acordo com o modelo teórico descrito. Foram consideradas associadas à 

incapacidade funcional no seguimento as variáveis com valor de p<0,05. 

 

 

5.6 Aspectos Éticos 

 

Os participantes forneceram consentimento informado por escrito. 

Aqueles considerados incapazes de consentir por incapacidade física ou 

mental foram recrutados com base no consentimento do informante. Quando 

os participantes eram não alfabetizados, as informações e consentimento 

eram lidos, e o consentimento verbal era obtido (Anexo B). 

O estudo inicial (SPAH) recebeu aprovação da Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo , sob 

o número 257/02 (Anexo C) e do Comitê em Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo, sob o número 362/03 (Anexo 

D). Além disso, houve aprovação do Comitê Nacional de Ética e Pesquisa 

(CONEP-Brasil), por fazer parte do estudo multicêntrico entre Brasil e Cuba, 

sobre prevalência de demência em idosos. O estudo seguiu as diretrizes da 

Declaração de Helsinque de 1964. 

A presente investigação recebeu aprovação da Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob o 

número 256/11(Anexo E).  
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 Amostra do presente estudo 

 

Para a realização do SPAH, foram visitados 21.727 domicílios nos 66 

setores censitários escolhidos. Na inclusão do estudo, identificou-se 2.266 

participantes, dos quais 2.072 (91,4%) aceitaram participar do protocolo de 

pesquisa. Entre os não participantes, 180 (8,0%) recusaram participar do 

estudo e 14 (0,6%) morreram ou mudaram para um novo endereço em outra 

área que não a do estudo entre o período de identificação e as entrevistas. 

Os participantes e não participantes tinham distribuições semelhantes em 

relação ao sexo e idade. 

Todos os 2.072 idosos incluídos no SPAH no período de 2003 a 2005 

foram avaliados para incapacidade funcional (WHODAS 2.0), sendo, 

portanto, incluídos nas análises do estudo transversal. 

No estudo longitudinal, entre 2005 e 2007, 1.661 (80,2%) idosos 

aceitaram participar da reavaliação do SPAH e foram incluídos nessa fase 

do estudo. Entre as perdas, 172 (8,3%) idosos recusaram participar da 

avaliação de seguimento, 209 (10,1%) idosos foram a óbito ao longo dos 24 

meses e 30 (1,4%) idosos não puderam ser contatados ou reavaliados. 

Houve perda de dados de quatro idosos para a avaliação de incapacidade 

funcional. A Figura 5 mostra como foram constituídas as amostras 

analisadas no presente trabalho. 
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Figura 5 - Diagrama dos participantes elegíveis e amostra do estudo 
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6.2 Resultados da análise do estudo transversal 

 

6.2.1  Descrição da população do estudo e dos níveis de incapacidade 

funcional 

 

Dos 2.072 participantes incluídos no SPAH, 1.255 (60,6%) eram 

mulheres, 889 (42,9%) estavam na faixa etária entre 65-69 anos, 952 

(46,0%) eram casados ou moravam com um companheiro, 793 (38,3%) 

eram não alfabetizados, 1.097 (53,0%) eram aposentados e 643 (31,0%) 

não tinham renda ou ganhavam até um salário mínimo (Tabela 2). Quando 

comparamos a amostra de mulheres e homens, verificamos que o perfil 

etário foi semelhante nos dois grupos. Homens apresentaram maior 

escolaridade e renda em relação às mulheres. Uma maior proporção de 

homens que de mulheres era aposentada. As mulheres apresentaram maior 

proporção de viuvez, enquanto os homens maior proporção de casados ou 

coabitando com uma companheira (p<0,05). 

As morbidades físicas mais prevalentes foram problemas de visão 

(89,6%), seguida por HAS (77,2%), problemas GI (35,4%), problemas de 

audição (35,0%) e DM (21,3%). Sintomas depressivos foram a morbidade 

psiquiátrica mais prevalente (21,4%) (Tabela 3). As mulheres tiveram maior 

proporção de HAS, problemas de artrite/reumatismo, problemas de visão, 

problemas GI e sintomas depressivos em relação aos homens (p<0,05). Os 

homens apresentaram maior proporção de DPOC (p<0,05). As demais 
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morbidades físicas e transtornos mentais tiveram distribuições semelhantes 

entre homens e mulheres. 

 

Tabela 2 - Características demográficas e condições socioeconômicas 
dos idosos participantes do SPAH, e suas respectivas médias 
dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0. São Paulo, 
2003-2005. N = 2.072 

VARIÁVEIS 
 

          N (%) 
         MÉDIA 
        (IC 95%) 

p 

Sexo      

   Feminino   1255 (60,6%) 14,9 (13,8-16,0) <0,001
a 

   Masculino  817 (39,4%) 10,2 (8,8-11,5)  

Faixa Etária      

   65-69 anos  889 (43.0%) 8,9 (7,8-9,9) <0,001
c 

   70-74 anos  556 (26,8%) 10,7 (9,3-12,2)  

   75-79 anos  346 (16,8%) 16,1 (13,8-18,3)  

   80 anos ou + 281 (13,4%) 27,2 (23,8-30,6)  

Estado Civil      

   Solteiro/Separado 389 (18,8%) 13,7 (11,8-15,6) <0,001
b 

   Casado/Coabita 952 (46.0%) 10,6 (9,4-11,8)  

   Viúvo  731 (35,2%) 15,9 (14,2-17,5)  

Escolaridade      

   Nenhuma  793 (38,3%) 15,9 (14,4-17,5) <0,001
c 

   1-3 anos  1083 (52,3%) 11,8 (10,7-13,0)  

   4 anos ou mais 196 (9,4%) 8,0 (5,9-10,2)  

Ocupação      

   Trabalha  441 (21,3%) 4,3 (3,5-5,0) <0,001
b 

   Desemprego/Do lar 534 (25,7%) 16,1 (14,3-18,0)  

   Aposentado  1097 (53.0%) 15,1 (13,8-16,3)  

Faixa de Renda
§
     

   Nenhuma-240  643 (31,0%) 17,9 (16,1-19,6) <0,001
c 

   241-360  402 (19,4%) 16,3 (14,1-18,4)  

   361-700  515 (24,9%) 10,7 (9,1-12,3)  

   701 ou +  512 (24,7%) 6,8 (5,6-8,0)  
a
 Teste U de Mann-Whitney       

b
 Kruskal-Wallis       

c
 Tendência linear 

§
 Salário mínimo brasileiro da época 

 

 

 



61 
 

Tabela 3 - Proporção de morbidades físicas e transtornos mentais nos 
participantes do SPAH e suas respectivas médias dos 
escores totais padronizados da WHODAS 2.0. São Paulo, 
2003-2005. N = 2.072 

VARIÁVEIS 
 

  N (%) 
 

   MÉDIA 
   (IC 95%) 

p* 

SINTOMAS DEPRESSIVOS      
  Não  1629 (78,6%) 12,0 (11,0-12,9) <0,001 
  Sim  443 (21,4%)  17,1 (15,3-19,0)  
DEPRESSÃO CID10      
  Não  1973 (95,1%)  10,6 (9,8-11,3) <0,001 
  Sim  99 (4,9%)  33,7 (29,3-38,2)  
DEMÊNCIA      
  Não  1967 (94,9%) 11,0 (10,3-11,8) <0,001 
  Sim  105 (5,1%)  50,3 (43,6-57,0)  
HAS

a 
     

  Não  427 (20,6%)  10,2 (8,4-11,9) <0,001 
  Sim  1601 (77,2%) 13,8 (12,8-14,8)  
DM

b 
     

  Não  1527 (73,6%) 12,3 (11,3-13,2)   0,004 
  Sim  442 (21,3%)  14,9 (12,9-16,8)  
DPOC

c
      

  Não   1949 (94,0%) 12,3 (11,4-13,1) <0,001 
  Sim  121 (5,8%)  25,5 (20,4-30,6)  
AVC      
  Não  1895 (90,5%)  10,6 (9,8-11,4) <0,001 
  Sim  197 (9,5%)  33,9 (29,7-38,2)  
ARTRITE/REUMATISMO

d
     

  Não  1663 (80,3%) 12,1 (11,1-13,0) <0,001 
  Sim  408 (19,0%)  16,8 (14,9-18,7)  
PROBLEMAS DE VISÃO

d
      

  Não  214 (10,3%)  14,7 (11,5-17,9)   0,433 
  Sim  1857 (89,6%) 12,8 (11,9-13,7)  
PROBLEMAS DE AUDIÇÃO

d
     

  Não  1346 (65,0%) 11,8 (10,7-12,8) <0,001 
  Sim  725 (35,0%)  15,4 (13,8-17,0)  
PROBLEMAS CARDÍACOS     
  Não  1623 (78,3%)  11,7 (10,7-12,6) <0,001 
  Sim  449 (21,7%)  18,1 (16,1-20,1)  
PROBLEMAS GI     
  Não  1339 (64,6%) 10,6 (9,6-11,6) <0,001 
  Sim  733 (35,4%)  17,5 (15,9-19,0)  
CONVULSÕES/DESMAIOS      
  Não  2032 (98,0%) 13,0 (12,1-13,8) 0,021 
  Sim  40 (2,0%)  18,3 (11,3-25,2)  
PROBLEMAS EM MEMBROS      
  Não  1817 (87,7%) 9,5 (8,8-10,3) <0,001 
  Sim  255 (12,3%)  38,0 (34,5-41,5)  
PROBLEMAS DE PELE      
  Não  1892 (91,3%) 12,6 (11,7-13,4) <0,001 
  Sim  180 (8,7%)  18,3 (14,9-21,7)  
a
 44 valores perdidos       

b
 105 valores perdidos       

c
 2 valores perdidos        

d
 1 valor perdido 

*
 Teste U de Mann-Whitney 
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A média do escore total padronizado da WHODAS 2.0 foi 12,8 (IC 95% 

12,0 a 13,7), sendo que 37,8% dos idosos apresentaram escore zero, ou 

seja, nenhuma incapacidade funcional. Quando excluído os idosos com 

escore zero a média passou para 20,7 (IC 95% 19,5 a 21,8). A média dos 

escores totais padronizados da WHODAS 2.0 foi maior para as mulheres e 

para os idosos que não trabalhavam ou eram aposentados. As médias 

apresentaram um aumento linear com o aumento da idade e diminuíram com 

o aumento da escolaridade e da renda (Tabela 2). 

Entre as morbidades físicas e os transtornos mentais, as maiores 

médias dos escores totais padronizados foram para demência, problemas 

em membros, AVC, depressão CID-10 e DPOC (Tabela 3). Ter problemas 

de visão não apresentou diferença estatisticamente significativa nas médias 

dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0 em comparação aos 

idosos que não tinham problemas de visão. 

Para a descrição das questões e domínios da incapacidade funcional 

em idosos, as respostas à pergunta “Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade 

o Sr (a) teve para” foram agrupadas da seguinte forma: nenhuma dificuldade 

(valor zero), dificuldade leve a moderada (valores 1 e 2), dificuldade grave 

ou não consegue realizar a tarefa (valores 3 e 4). Na Tabela 4 são 

apresentadas as porcentagens de respostas para cada questão da 

WHODAS 2.0 de acordo com cada domínio.  
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Tabela 4 - Descrição dos domínios de incapacidade funcional segundo 
a WHODAS 2.0 nos participantes do SPAH. São Paulo, 2003-
2005. N = 2.072 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade o Sr (a) teve para: 

WHODAS 2.0 Nenhuma 
Leve/ 

Moderada 
Grave/Não 

consegue realizar 

Domínio da Cognição    

- Aprender uma nova tarefa? 85,1% 4,8% 10,1% 

- Concentrar-se por 10 min.? 92,5% 4,2%   3,3% 

Domínio da Mobilidade    

- Permanecer em pé por longos 
períodos, como 30 minutos? 

75,8%   9,3% 14,9% 

- Andar longas distâncias, como 
1 Km? 

63,5% 14,4% 22,1% 

Domínio do Autocuidado    

- Dificuldade para tomar banho? 86,0% 6,8% 7,2% 

- Dificuldade para se vestir? 83,7% 9,3% 7,0% 

Domínio do Relacionamento    

- Lidar com pessoas 
desconhecidas? 

90,1% 6,7% 3,2% 

- Manter uma amizade? 96,0% 2,0% 2,0% 

Domínio das Atividades de vida diárias   

- Cuidar dos afazeres domésticos?    73,5%     12,5% 14,0% 

- Executar trabalho diário e 
atividades usuais? 

   75,7%     12,1% 12,2% 

Domínio da Participação na sociedade   

- Participar de atividades 
comunitárias? 

    81,4%       5,6% 13,0% 

- O quanto tem sido prejudicado 
emocionalmente por seus 
problemas de saúde? 

    56,7%     28,6% 14,7% 

 
    

Os domínios em que os participantes apresentaram maior 

porcentagem de respostas “dificuldade grave ou não consegue realizar” 

foram: mobilidade (37,0%), participação na sociedade (27,7%) e atividades 

de vida diárias (26,2%). Entre os participantes, 9,0% classificaram sua saúde 

como ruim ou muito ruim (referente aos 30 dias anteriores) e 34,0% 

referiram que essas dificuldades interferiam gravemente ou extremamente 

em suas vidas. A média de dias (contando os 30 dias anteriores) que os 

participantes referiram que essas dificuldades estavam presentes foi de 23,5 
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dias (IC 95% 22,9 a 24,2), que estiveram totalmente incapazes de executar 

as atividades usuais ou de trabalho por causa de alguma condição de saúde 

foi de 1,2 dias (IC 95% 1,0 a 1,5) e que, sem contar os dias que ficaram 

totalmente incapazes, tiveram que reduzir suas atividades usuais ou de 

trabalho por causa de qualquer condição de saúde foi de 2,2 dias (IC 95% 

1,9 a 2,5). 

 

6.2.2  Associações entre características demográficas, condições 

socioeconômicas, morbidades físicas e transtornos mentais com 

incapacidade funcional na população de idosos do SPAH 

 

A análise de associação entre as características demográficas, 

condições socioeconômicas, morbidade físicas e transtornos mentais com 

incapacidade funcional é apresentada na Tabela 5. O modelo de associação 

pela regressão ZINB modelou melhor que a regressão binomial negativa 

(teste de Vuong z=14,75 p<0,001), o que indica substancial inflação de 

zeros, e que a regressão ZIP (α=0,72 IC 95%=0,65 a 0,80, χ2=8913,82, 

p<0,001), o que mostra importante dispersão dos dados. A comparação 

entre modelos não aninhados também mostrou melhor modelagem pelo 

ZINB (log-likelihood = -5397,5 e AIC = 11335,1). Para os demais modelos os 

valores foram: ZIP (log-likelihood = -9854,4 e AIC = 21316,5), Poisson (log-

likelihood = -14811,6 e AIC = 31805,5) e regressão binomial negativa (log-

likelihood = -5683,4 e AIC = 11875,3). A variável que apresentou maior 
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inflação de zeros foi a idade (p<0,001), sendo mantida no modelo de 

contagem para melhor ajuste das variáveis.  

Na análise bivariada, todas as variáveis de características 

demográficas e condições socioeconômicas apresentaram um valor de 

p<0,20, sendo mantidas, como descrito anteriormente, no primeiro modelo 

que incluiu apenas essas variáveis. No primeiro modelo multivariado, apenas 

idade, renda e ocupação permaneceram com associações estatisticamente 

significativas com as médias dos escores totais padronizados de 

incapacidade funcional.  

Entre as morbidades físicas e os transtornos mentais, exceto pela 

variável convulsões/desmaios, todas as demais variáveis apresentaram valor 

de p<0,20 na análise bivariada. No modelo multivariado final, sexo, idade e 

renda mantiveram associações estatisticamente significativas com as 

médias dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0. Entre as 

morbidades físicas e transtornos mentais, demência, depressão CID-10 e 

problema em membros apresentaram as associações de maior magnitude 

com as médias de incapacidade funcional, seguidos por sintomas 

depressivos, AVC e DPOC (Tabela 5). A RM indica, por exemplo, nos idosos 

com depressão CID-10, que a média do escore total padronizado da 

WHODAS 2.0 é três vezes maior em relação aos idosos sem essa 

morbidade.   
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Tabela 5 - Razão das médias (RM) dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0 segundo características 
demográficas, condições socioeconômicas, morbidades físicas e transtornos mentais, e as respectivas 
proporções de escores zero entre os participantes do SPAH. São Paulo, 2003-2005. N = 1.957 

 
    MODELO BRUTO MODELO 1 MODELO 2 % Escores 

Zero VARIÁVEIS   RM (IC95%)   p    RM (IC 95%)     p        RM (IC 95%)   p 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS 
SEXO         
Feminino  1  1  1  50,2 
Masculino  0,8 (0,7-0,9)  0,007 0,9 (0,8-1,1) 0,496 0,8 (0,7-0,9)  0,001 49,7 
FAIXA ETÁRIA        
65-69 anos  1  1  1  42,9 
70-74 anos  1,1 (1,0-1,3)  1,0 (0,9-1,2)  1,0 (0,9-1,2)  28,3 
75-79 anos  1,5 (1,3-1,8)  1,4 (1,1-1,6)  1,2 (1,0-1,4)  13,6 
80 anos ou + 2,3 (1,9-2,7) <0,001* 1,9 (1,6-2,3) <0,001* 1,7 (1,4-2,0) <0,001*   7,8 
ESTADO CIVIL        
Solteiro/Separado 1    _ _ 16,4 
Casado/Coabita  0,9 (0,7-1,0)  0,131 1,0 (0,8-1,1)  0,568 _ _ 53,0 
Viúvo  1,1 (0,9-1,3)  0,114 1,0 (0,9-1,2)  0,865 _ _ 30,6 
ESCOLARIDADE        
Nenhuma  1  1  _  33,3 
1-3 anos  0,8 (0,7-0,9)  0,9 (0,8-1,1)  _  54,3 
4 anos ou +  0,6 (0,5-0,8) <0,001* 0,9 (0,7-1,1)  0,311* _ _ 12,4 
FAIXA DE RENDA§        
Nenhuma-240  1  1  1  22,2 
241-360  0,9 (0,8-1,1)  0,9 (0,8-1,1)  1,0 (0,9-1,2)  15,4 
361-700  0,7 (0,6-0,8)  0,8 (0,7-0,9)  0,9 (0,8-1,0)  27,0 
701 ou + 0,5 (0,4-0,6) <0,001* 0,6 (0,5-0,8) <0,001* 0,8 (0,7-0,9)  0,004* 35,3 

continua... 
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... continuação 

 
Tabela 5 - Razão das médias (RM) dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0 segundo características 

demográficas, condições socioeconômicas, morbidades físicas e transtornos mentais, e as respectivas 
proporções de escores zero entre os participantes do SPAH. São Paulo, 2003-2005. N = 1.957   

 
  MODELO BRUTO MODELO 1 MODELO 2 % Escores 

Zero VARIÁVEIS     RM (IC95%) p    RM (IC 95%) p  RM (IC 95%)    p 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS 
OCUPAÇÃO        
Trabalha 1  1  1  32,0 
Desempregado/Do lar 3,0 (2,4-3,5) <0,001 2,2 (1,8-2,7) <0,001 1,6 (1,3-1,9) <0,001 21,2 
Aposentado  2,8 (2,3-3,3) <0,001 2,2 (1,9-2,7) <0,001 1,5 (1,3-1,8) <0,001 46,8 
MORBIDADES FÍSICAS        
HASa 1,1 (0,9-1,3)   0,190   0,9 (0,8-1,1)   0,280 72,5 
DMb  1,1 (1,0-1,3)   0,092   1,1 (1,0-1,3)   0,020 20,0 
DPOCc  1,6 (1,3-2,0) <0,001   1,3 (1,1-1,6)   0,003   2,5 
AVC 2.4 (2,0-2,9) <0,001   1,3 (1,1-1,6)   0,003   3,8 
ARTRITE/REUMATISMOd 1,1 (1,0-1,3)   0,123   1,2 (1,0-1,3)   0,010 12,1 
PROBLEMAS DE VISÃOd 0,8 (0,6-1,0)   0,043   0,9 (0,7-1,1)    0,607 88,3 
PROBLEMAS DE AUDIÇÃOd 1,2 (1,0-1,3)   0,027   1,0 (0,9-1,2)   0,389 29,4 
PROBLEMAS CARDÍACOS 1,3 (1,1-1,5)   0,002   1,2 (1,1-1,4)   0,001 13,7 
PROBLEMAS GI 1,3 (1,1-1,4) <0,001   1,2 (1,1-1,4) <0,001 21,8 
CONVULSÕES/DESMAIOS 1,2 (0,8-1,7)   0,477   _ _   1,0 
PROBLEMA EM MEMBROS 2,7 (2,3-3,2) <0,001   2,1 (1,8-2,4) <0,001   2,3 
PROBLEMAS DE PELE 1,3 (1,1-1,6)   0,009   1,2 (1,0-1,4)   0,033   6,9 

continua... 
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... continuação 

 
Tabela 5 - Razão das médias (RM) dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0 segundo características 

demográficas, condições socioeconômicas, morbidades físicas e transtornos mentais, e as respectivas 
proporções de escores zero entre os participantes do SPAH. São Paulo, 2003-2005. N = 1957 

 
  MODELO BRUTO MODELO 1 MODELO 2 % Escores 

Zero VARIÁVEIS    RM (IC95%)     p   RM (IC 95%) p RM (IC 95%) p 

TRANSTORNOS MENTAIS       
DEMÊNCIA  4,0 (3,2-5,0) <0,001   3,0 (2,3-3,5) <0,001     1,4 
DEPRESSÃO CID10 2,3 (1,9-3,0) <0,001   2,1 (1,7-2,6) <0,001   0,4 
SINTOMAS DEPRESSIVOS 1,5 (1,3-1,8) <0,001     1,5 (1,3-1,6) <0,001 11,0 
a 
44 valores perdidos      

b
 105 valores perdidos      

c
 2 valores perdidos      

d
 1 valor perdido 

§
 Salário mínimo brasileiro da época                             

*p de tendência linear 
 

Modelo 1: RM ajustada para sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda e ocupação.  
 
Modelo 2: RM ajustada para sexo, idade, renda, ocupação, HAS, DM, DPOC, AVC, artrite/reumatismo, problemas de visão, 
problemas de audição, problemas de coração, problemas GI, problemas em membros, problemas de pele, demência, depressão CID- 
10 e sintomas depressivos. 
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No modelo de Poisson, feito para avaliar a associação independente de 

sintomas depressivos e depressão CID-10 com incapacidade funcional, foi 

utilizado o escore total padronizado da WHODAS 2.0 dicotomizado no 

percentil 90 (incapacidade funcional grave), que correspondeu ao escore 

total padronizado de 40. Entre os participantes, 10,6% apresentaram 

incapacidade funcional grave na inclusão do estudo. Após ser ajustada para 

as variáveis sexo, idade, escolaridade, renda e ocupação, incapacidade 

funcional grave mostrou-se independentemente associada com sintomas 

depressivos, depressão CID-10, demência, AVC, problemas cardíacos, 

problemas em membros e problemas de pele (Tabela 6). A prevalência de 

depressão clinicamente significativa foi de 26,2% (4,8% para depressão CID-

10 e 21,4% para sintomas depressivos). Idosos com sintomas depressivos 

tiveram uma probabilidade duas vezes maior de apresentar incapacidade 

funcional grave quando comparados aos idosos sem esses transtornos 

mentais, enquanto os participantes com depressão CID-10 tiveram uma 

probabilidade três vezes maior de apresentar incapacidade funcional grave 

quando comparados aos idosos sem depressão CID-10, independentemente 

de características demográficas, condições socioeconômicas, morbidades 

físicas e demência. 

O modelo de Poisson também foi usado para calcular a FAP, pois 

modelos de contagem não permitem o cálculo dessa medida de efeito. 

Problemas em membros tiveram a maior FAP, entretanto, sintomas 

depressivos e depressão CID-10 foram responsáveis por 25% do total de 

incapacidade funcional grave nessa população de idosos (Tabela 6) 



70 
 

Tabela 6 - Razão de prevalência (RP) para incapacidade funcional grave 
segundo morbidades físicas e transtornos mentais em idosos 
participantes do SPAH e suas frações atribuíveis na 
população (FAP). São Paulo, 2003-2005. N = 1.957 

Variável RP* (IC 95%) p FAP** IC 95% 

Morbidades Físicas    

HAS
a 

0,9 (0,6-1,2)   0,441 - - 

DM
b 

1,2 (0,9-1,6)   0,090 - - 

DPOC
c 

1,3 (0,9-1,9)   0,182 - - 

AVC 1,5 (1,1-2,1)   0,006 0,12 0,8-0,15 

Artrite/Reumatismo
d 

0,9 (0,6-1,2)   0,399 - - 

Problemas de Visão
d 

0,9 (0,6-1,2)   0,454 - - 

Problemas de Audição
d 

0,8 (0,9-1,1)   0,097 - - 

Problemas Cardíacos 1,4 (1,1-1,8)   0,020 0,08 0,04-0,13 

Problemas GI 1,3 (0,9-1,6)   0,066 - - 

Convulsões/Desmaios 1,7 (0,8-3,3)   0,135 - - 

Problema em Membros 3,7 (2,7-4,9) <0,001 0,37 0,31-0,43 

Problemas de Pele 1,4 (1,1-2,0)   0,023 0,04 0,02-0,07 

Transtornos Mentais    

Demência 3,0 (2,1-4,2) <0,001 0,17 0,14-0,20 

Depressão CID-10 3,0 (2,0-4,3) <0,001 0,12 0,9-0,14 

Sintomas depressivos 2,0 (1,4-2,6) <0,001 0,13 0,8-0,18 

TOTAL   0,67 0,60-0,72 

a
 44 valores perdidos      

b 
105 valores perdidos      

c 
2 valores perdidos      

d
 1 valor perdido 

*RP ajustada para sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda, ocupação, HAS, DM, 
DPOC, AVC, artrite/reumatismo, problemas de visão e audição, problemas de coração e GI, 
convulsões/desmaios, problemas em membros, problemas de pele, demência, depressão 
CID10 e sintomas depressivos.  
**FAP ajustada para sexo, idade, escolaridade, renda, ocupação, AVC, problemas de 
coração, problemas em membros, problemas de pele, demência, depressão CID10 e 
sintomas depressivos. 

 
 
Os resultados dessa análise estão disponíveis no artigo completo:  

 
da Silva SA, Scazufca M, Menezes PR. Population impact of depression on 
functional disability in elderly: results from “São Paulo Ageing & Health 
Study” (SPAH). Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2012 Aug 8 (Internet). 
DOI: 10.1007/s00406-012-0345-4. (Anexo F) 
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6.3 Resultados da análise do estudo longitudinal 

 

6.3.1  Características da população do estudo: perdas de seguimento 

 

Dos 2.072 idosos avaliados entre 2003 e 2005, 1.661 (80,2%) 

participantes aceitaram participar da reavaliação do SPAH e foram incluídos 

nessa fase do estudo. As perdas de seguimento foram compostas por 172 

(8,3%) recusas, 209 (10,1%) óbitos e 30 (1,4%) idosos que não puderam ser 

contatados ou reavaliados ao longo dos 24 meses. Houve perda de dados 

de quatro idosos para a avaliação de incapacidade funcional, compondo 

uma amostra total de 1.657 idosos na segunda fase da presente 

investigação. As Tabelas 7 e 8 mostram as características da população da 

inclusão que permaneceu no estudo de seguimento. A Tabela 7 compara os 

dados demográficos e socioeconômicos dessa população em relação às 

perdas de seguimento. Não houve diferenças significativas entre os 

participantes do seguimento e as perdas no que se refere ao sexo, estado 

civil e escolaridade. No entanto, os participantes que não permaneceram no 

estudo eram mais velhos, a maioria aposentados e com menor faixa de 

renda. Dos 209 idosos que foram a óbitos, a maioria era do sexo feminino, 

estavam na faixa etária mais elevada, e tinham piores condições de renda e 

escolaridade.  
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Tabela 7 - Características demográficas e condições socioeconômicas 
dos idosos que participaram do seguimento do estudo em 
relação às perdas de seguimento ocorridas entre 2005-2007. 
São Paulo, Brasil. 

    Amostra Perdas de seguimento 

VARIÁVEL   N (1661) (%) N (411) (%) p* 

Sexo 
         Feminino  
 

1023 (61,6) 232 (56,5) 0,060 
   Masculino 

 
638 (38,4) 179 (43,5) 

 Faixa Etária 
         65-69 anos 
 

732 (44,1) 157 (38,2) <0,001 
   70-74 anos 

 
466 (28,0) 90 (21,0) 

    75-79 anos 
 

279 (16,8) 67 (16,3) 
    80 anos ou + 

 
184 (11,1) 97 (23,6) 

 Estado Civil 
         Solteiro/Separado 
 

322 (19,4) 67 (16,3) 0,351 
   Casado/Coabita 

 
757 (45,6) 195 (47,5) 

    Viúvo 
 

582 (35,0) 149 (36,2) 
 Escolaridade 

         Nenhuma 
 

619 (37,3) 174 (42,3) 0,062 
   1-3 anos 

 
875 (52,7) 208 (50,6) 

    4 anos ou mais 
 

167 (10,0) 29 (7,1) 
 Ocupação 

         Trabalha 
 

388 (23,4) 53 (12,9) <0,001 
   Desemprego/Do lar 

 
426 (25,6) 108 (26,3) 

    Aposentado 
 

847 (51,0) 250 (60,8) 
 Faixa de Renda

§
 

         Nenhuma-240 
 

484 (29,1) 159 (38,7) <0,001 
   241-360 

 
311 (18,7) 91 (22,1) 

    361-700 
 

436 (26,3) 79 (19,2) 
    701 ou + 

 
430 (25,9) 82 (20,0) 

 §
 Salário mínimo brasileiro da época           

* χ
2 
de Pearson 

 
 

Em relação às morbidades físicas e transtornos mentais, as principias 

perdas de seguimento ocorreram nos participantes com demência e AVC, 

seguidas por problema em membros, problemas cardíacos, DPOC e 

depressão CID-10, conforme mostra a Tabela 8. Entre os 209 óbitos havia 

mais idosos com HAS, DM, AVC, demência, problemas cardíacos e 

problemas em membros. 
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Tabela 8 - Morbidades físicas e transtornos mentais nos idosos que 
participaram do seguimento do estudo em relação às perdas 
de seguimento ocorridos entre 2005-2007. São Paulo, Brasil 

           Amostra Perdas de seguimento 

VARIÁVEIS                N      %         N    %   p* 

SINTOMAS DEPRESSIVOS      
  Não    1311 (78,9) 318 (77,4)  0,491 
  Sim    350 (21,1) 93 (22,6)  
DEPRESSÃO CID-10       
  Não    1591 (95,8) 382 (93,0) 0,010 
  Sim    70 (4,2) 29 (7,0)  
DEMÊNCIA        
  Não    1606 (96,7) 361 (87,8) <0,001 
  Sim    55 (3,3) 50 (12,2)  
HAS

a
         

  Não    356 (21,7) 71 (18,2) 0,125 
  Sim    1282 (78,3) 319 (81,8)  
DM

b
         

  Não    1250 (78,3) 275 (74,1) 0,084 
  Sim    346 (21,7) 96 (25,9)  
DPOC

c
         

  Não     1576 (95,0) 373 (91,0) 0,002 
  Sim    84 (5,0) 37 (9,0)  
AVC         
  Não    1530 (92,1) 345 (84,0) <0,001 
  Sim    131 (7,9) 66 (16,0)  
ARTRITE/REUMATISMO

c
      

  Não    1337 (80,5) 326 (79,3) 0,573 
  Sim    323 (19,5) 85 (20,7)  
PROBLEMAS DE VISÃO

c
      

  Não    157 (9,5) 57 (13,9) 0,009 
  Sim    1503 (90,5) 354 (86,1)  
PROBLEMAS DE AUDIÇÃO

c
      

  Não    1085 (65,4) 261 (63,5) 0,487 
  Sim    575 (34,6) 150 (36,5)  
PROBLEMAS CARDÍACOS      
  Não    1325 (79,8) 298 (72,5) 0,001 
  Sim    336 (20,2) 113 (27,5)  
PROBLEMAS GI      
  Não    1061 (64,0) 278 (67,6) 0,150 
  Sim    600 (36,0) 133 (32,4)  
CONVULSÕES/DESMAIOS      
  Não    1631 (98,2) 401 (97,6) 0,408 
  Sim    30 (1,8) 10 (2,4)  
PROBLEMAS EM MEMBROS     
  Não    1480 (89,1) 337 (82,0) <0,001 
  Sim    181 (10,9) 74 (18,0)  
PROBLEMAS DE PELE      
  Não    1526 (92,0) 366 (89,0) 0,075 
  Sim    135 (8,0) 45 (11,0)  
a
 23 valores perdidos    

b
 65 valores perdidos  

c
 1 valor perdido  

* χ
2 
de Pearson   
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Na inclusão do estudo, a média do escore total padronizado da 

WHODAS 2.0 entre os idosos que recusaram participar ou foram a óbito foi 

duas vezes maior que entre os participantes que permaneceram no 

seguimento, com valores de 22,8 (IC 95% 20,1 a 25,5) e 10,4 (IC 95% 9,6 a 

11,2), respectivamente (p<0,001). Entretanto, apenas nos idosos que foram 

a óbito, a média do escore de incapacidade funcional foi 32,8 (IC 95% 28,6 a 

37,1). Houve maior proporção de idosos com incapacidade grave (24,6%) e 

menor proporção de idosos com escores zero (26,5%) entre os que não 

foram avaliados no seguimento que entre aqueles que permaneceram no 

estudo (incapacidade grave: 7,1%; proporção de escores zero: 40,6%). Já, 

nos idosos que foram a óbito, 38,3% tinham incapacidade grave e apenas 

16,3% tinham escore zero de incapacidade funcional na inclusão. 

 

6.3.2  Evolução dos níveis e características da incapacidade funcional 

dos idosos na avaliação de seguimento do SPAH 

 

Para verificar a evolução nos níveis de incapacidade funcional dos 

idosos, inicialmente foram avaliadas as mudanças nas médias dos escores 

totais padronizados da WHODAS 2.0 na inclusão do estudo e no seguimento 

para cada participante. Da mesma forma que na inclusão, as médias dos 

escores totais padronizados foram maiores para as mulheres, para os idosos 

sem ocupação, e aumentou linearmente com o aumento da idade e a 

diminuição da escolaridade e da renda. Não ocorreram diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias dos escores totais 
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padronizados na inclusão e no seguimento do estudo, mas houve um 

aumento na média dos escores de aproximadamente dois pontos entre a 

primeira e a segunda avaliação (Tabela 9). 

Para as morbidades físicas e os transtornos mentais, também foi 

verificada a evolução nos níveis de incapacidade funcional dos idosos pela 

mudança nas médias dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0 na 

inclusão do estudo e no seguimento para cada participante, conforme Tabela 

10. Exceto para problema de visão, desmaios/convulsões e problemas de 

pele, que não apresentaram diferenças significativas entre as médias de 

quem tinha ou não a morbidade, todas as demais apresentaram médias dos 

escores maiores para incapacidade no seguimento. Novamente não 

ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos 

escores totais padronizados na inclusão e no seguimento do estudo, porém 

algumas morbidades tiveram um aumento em torno de dois pontos ou mais 

nas médias dos escores da WHODAS 2.0. Depressão CID-10, apesar de 

diminuição na média do escore total padronizado, permaneceu como uma 

das morbidades com maiores médias de incapacidade funcional, da mesma 

forma que demência, AVC e problemas em membros. 
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Tabela 9 - Médias dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0 dos participantes do SPAH na inclusão e no 
seguimento do estudo, segundo características demográficas e condições socioeconômicas. São Paulo, 
2003-2007. (N=1.657) 

  
 

Inclusão 
  

Seguimento 
 

Diferença 

VARIÁVEL     MÉDIA IC 95% p MÉDIA IC 95% p Z p
* 

Sexo 
           Feminino  11,8 (10,8-12,8) <0,001

a
 13,4 (12,3-14,5) <0,001

a 
-1,82 0,070 

   Masculino 8,0 (6,8-9,3) 
 

10,3 (8,7-11,8) 
 

-1,16 0,247 
Faixa Etária 

           65-69 anos 7,7 (6,6-8,7) <0,001
c
 8,7 (7,5-9,9) <0,001

c 
 0,43 0,666 

   70-74 anos 9,1 (7,8-10,4) 
 

10,4 (9,0-11,8) 
 

 0,48 0,627 
   75-79 anos 14,2 (12,0-16,4) 

 
17,9 (15,0-20,8) 

 
 2,38 0,018 

   80 anos ou + 18,8 (15,5-22,0) 
 

22,0 (18,5-25,6) 
 

 1,35 0,179 
Estado Civil 

           Solteiro/Separado 11,3 (9,6-13,1) <0,001
b
 13,7 (11,6-15,8) <0,001

b 
 1,28 0,206 

   Casado/Coabita 8,7 (7,5-9,8) 
 

10,7 (9,3-12,0) 
 

 2,29 0,025 
   Viúvo 12,1 (10,7-13,5) 

 
13,3 (11,8-14,9) 

 
 0,25 0,806 

Escolaridade 
           Nenhuma 12,2 (10,8-13,5) <0,001

c
 14,7 (13,0-16,3) <0,001

c 
 1,71 0,086 

   1-3 anos 9,7 (8,7-10,8) 
 

11,1 (9,9-12,3) 
 

 1,46 0,140 
   4 anos ou mais 7,2 (5,0-9,3) 

 
9,0 (6,3-11,5) 

 
-0,07 0,948 

Ocupação 
           Trabalha 4,1 (3,3-5,0) <0,001

b
 5,2 (4,1-6,2) <0,001

b 
 0,56 0,577 

   Desemprego/Do lar 13,0 (11,3-14,8) 
 

14,5 (12,5-16,4) 
 

 0,42 0,676 
   Aposentado 12,0 (10,7-13,1) 

 
14,3 (12,9-15,7) 

 
 2,29 0,020 

Faixa de Renda
§
 

           Nenhuma-240 13,7 (12,0-15,3) <0,001
c
 16,0 (14,0-18,0) <0,001

c 
 1,15 0,242 

   241-360 13,0 (11,0-15,0) 
 

14,1 (11,9-16,3) 
 

 0,85 0,393 
   361-700 9,6 (8,1-11,1) 

 
11,3 (9,6-13,0) 

 
 0,49 0,624 

   701 ou + 5,6 (4,5-6,7) 
 

7,5 (6,1-9,0) 
 

 1,81 0,070 
a
 Teste U de Mann-Whitney       

b
 Kruskal-Wallis       

c
 Tendência linear       

* Wilcoxon pareado (sign rank test) 
§
 Salário mínimo brasileiro da época 
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Tabela 10 - Médias dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0 dos participantes do SPAH na inclusão e no 
seguimento do estudo, segundo morbidades físicas e transtornos mentais. São Paulo, 2003-2007. 
(N=1.657) 

        
 

Inclusão 
  

Seguimento Diferença 

VARIÁVEIS       MÉDIA IC 95% p* MÉDIA IC 95% p* Z p** 

SINTOMAS DEPRESSIVOS 
          Não 

   
9,3 (8,4-10,1) <0,001 11,2 (10,1-12,2) <0,001  2,14 0,032 

  Sim 
   

14,6 (12,8-16,3) 
 

16,1 (14,1-18,0) 
 

 0,70 0,483 
DEPRESSÃO CID10 

           Não 
   

9,5 (8,8-10,3) <0,001 11,6 (10,7-12,6) <0,001  2,88 0,004 
  Sim 

   
29,8 (25,0-34,5) 

 
24,6 (19,1-30,0) 

 
-2,84 0,004 

DEMÊNCIA 
            Não 

   
9,5 (8,7-10,2) <0,001 11,1 (10,2-12,0) <0,001  1,85 0,060 

  Sim 
   

37,6 (28,7-46,5) 
 

45,8 (36,1-55,4) 
 

 1,42 0,151 
HAS

a
 

             Não 
   

7,5 (6,0-8,9) <0,001 10,0 (8,1-11,7)   0,001  2,85 0,004 
  Sim 

   
11,3 (10,3-12,2) 

 
12,9 (11,8-14,0) 

 
 1,04 0,292 

DM
b
 

             Não 
   

9,8 (8,9-10,7)   0,002 11,5 (10,5-12,6) <0,001  1,88 0,060 
  Sim 

   
12,1 (10,4-14,0) 

 
14,5 (12,4-16,6) 

 
 1,59 0,118 

DPOC
c
 

             Não  
   

10,0 (9,2-10,8) <0,001 11,8 (11,0-12,8) <0,001  2,19 0,030 
  Sim 

   
17,7 (12,9-22,5) 

 
18,5 (13,6-23,2) 

 
 0,21 0,828 

AVC 
             Não 
   

8,9 (8,2-9,6) <0,001 10,8 (10,0-11,7) <0,001  1,87 0,061 
  Sim 

   
27,4 (22,8-32,0) 

 
28,4 (23,5-33,2) 

 
 0,75 0,442 

ARTRITE/REUMATISMO
c
 

          Não 
   

9,4 (8,5-10,2) <0,001 11,1 (10,1-12,1) <0,001  1,57 0,110 
  Sim 

   
14,3 (12,4-16,1) 

 
16,4 (14,2-18,5) 

 
 1,64 0,106 

continua... 
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... continuação 
 
 
Tabela 10 - Médias dos escores totais padronizados da WHODAS 2.0 dos participantes do SPAH na inclusão e no 

seguimento do estudo, segundo morbidades físicas e transtornos mentais. São Paulo, 2003-2007. 
(N=1.657)  

        
 

Inclusão 
  

Seguimento Diferença 

VARIÁVEIS     MÉDIA IC 95% p* MÉDIA IC 95% p* Z     p** 

  PROBLEMAS DE PELE         
    Não           10,0       (9,2-10,8)   0,002 11,9 (11,0-12,8)   0,104  2,47  0,010 
    Sim           15,1     (11,7-18,4)  15,4 (11,8-19,1)  -0,72  0,477 
a 
23 valores perdidos      

b
 65 valores perdidos      

c
 1 valor perdido  

* Teste U de Mann-Whitney              
** Wilcoxon pareado (sign rank test) 

PROBLEMAS DE VISÃO
c
         

  Não    11,4 (8,4-14,5)   0,247 13,7 (10,1-17,4) 0,205 -0,36 0,714 
  Sim    10,2 (9,4-11,0)  11,2 (11,1-13,0)   2,31 0,020 
PROBLEMAS DE AUDIÇÃO

c
         

  Não    9,5 (8,5-10,5) <0,001 11,7 (10,5-12,9) <0,001  2,04 0,049 
  Sim    12,0 (10,6-13,3)  13,1 (11,6-14,6)   0,82 0,407 
PROBLEMAS CARDÍACOS         
  Não    9,5 (8,6-10,3) <0,001 11,4 (10,4-12,4) <0,001  2,22 0,036 
  Sim    14,1 (12,3-16,0)  15,3 (13,3-17,3)   0,38 0,705 
PROBLEMAS GI         
  Não    8,2 (7,3-9,1) <0,001 10,6 (9,5-11,8) <0,001  2,67 0,007 
  Sim    14,2 (12,8-15,7)  15,0 (13,3-16,5)   0,06 0,955 
CONVULSÕES/DESMAIOS         
  Não    10,3 (9,5-11,1)   0,030 12,1 (11,2-13,1) 0,207  2,15 0,030 
  Sim    16,5 (9,7-23,3)  15,5 (8,7-22,3)  -0,14 0,881 
PROBLEMA EM MEMBROS        
  Não    7,8 (7,2-8,5) <0,001 9,8 (8,9-10,6) <0,001  2,47 0,010 
  Sim    31,4 (27,7-35,1)  32,0 (28,0-35,8)  -0,48 0,627 
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Utilizando o critério de categorização da variável incapacidade 

funcional em quatro níveis, os seguintes pontos de corte foram definidos: 

escore zero (nenhuma incapacidade funcional); escores 1 a 19 

(incapacidade leve); escores 20 a 39 (incapacidade moderada); escores 40 

ou maior (incapacidade grave). O ponto de corte 19/20 (incapacidade 

funcional leve/moderada) foi escolhido com a intenção de separar dois 

grupos que apresentassem níveis de incapacidade mais próximos e 

intermediários entre “nenhuma incapacidade” e “incapacidade grave”. 

Conforme mostra a Figura 6, foram calculadas as proporções de cada um 

dos quatro níveis de incapacidade funcional na inclusão e no seguimento e a 

proporção de idosos que passaram de uma categoria a outra após dois 

anos. 

Na inclusão, considerando os idosos que permaneceram no estudo 

longitudinal, 675 (40,6%) não apresentavam incapacidade funcional, 657 

(39,7%) tinham incapacidade leve, 208 (12,6%) tinham incapacidade 

moderada e 117 (7,1%) apresentavam incapacidade grave (p de tendência 

linear <0,001). No seguimento, 699 (42,2%) idosos não tinham incapacidade 

funcional, 588 (35,5%) tiveram incapacidade leve, 217 (13,1%) incapacidade 

moderada e 153 (9,3%) apresentaram incapacidade grave (p de tendência 

linear <0,001). Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

níveis de incapacidade funcional na inclusão e no seguimento (p=0,52). 
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Cor verde: idosos que mantiveram os mesmo níveis de incapacidade funcional entre a 
inclusão e o seguimento do estudo.  
Cores azul escuro, azul claro e gelo: idosos que tiveram melhora dos níveis de incapacidade 
funcional entre a inclusão e o seguimento do estudo.  
Cores amarela, laranja e vermelho: idosos que tiveram piora dos níveis de incapacidade 
funcional entre a inclusão e o seguimento do estudo. 

 
Figura 6 -  Níveis de incapacidade funcional e proporção de idosos que mudaram de 

uma categoria de incapacidade funcional para outra entre a inclusão do 
SPAH e a avaliação dois anos após. São Paulo, 2003-2007. N = 1.657 

 

Entre os idosos que não apresentaram incapacidade funcional na 

inclusão, 67,7% deles permaneceram sem incapacidade, 26,2% iniciaram 

com incapacidade leve e apenas 6,1% passaram a ter incapacidade 

moderada ou grave no seguimento. Metade dos idosos com incapacidade 

leve na inclusão permaneceu com o mesmo nível de incapacidade no 

seguimento, houve uma recuperação de 32,9% dos idosos com 

incapacidade leve e 17% deles passaram a ter incapacidade moderada ou 

grave. Em relação aos idosos com incapacidade moderada na inclusão, 
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apenas 11,5% deles tiveram recuperação completa do quadro de 

incapacidade funcional, 34,1% melhoraram da incapacidade para uma 

categoria leve e 17,3% dos idosos pioraram da incapacidade funcional no 

seguimento. Dentre os idosos com incapacidade funcional grave, mais da 

metade (56,4%) permaneceu com quadro grave no seguimento, 41,9% 

melhoraram e apenas 1,7% tiveram recuperação completa dos níveis de 

incapacidade funcional (Figura 6). 

No seguimento, também foi realizada a descrição de cada um dos 

domínios da WHODAS 2.0 (cognição, mobilidade, autocuidado, 

relacionamento, atividades de vida diárias e participação na sociedade) pelo 

cálculo das proporções de respostas em cada uma das questões. A 

descrição das questões e domínios da incapacidade funcional em idosos foi 

feita da mesma forma que na inclusão. Na Tabela 11 são apresentadas as 

porcentagens de respostas para cada questão da WHO-DAS 2.0. 

Os domínios em que os participantes apresentaram maior porcentagem 

de respostas “dificuldade grave ou não consegue realizar” a atividade, no 

estudo de seguimento foram: mobilidade (32,6%), atividades de vida diárias 

(30,6%) e participação na sociedade (30,0%). Entre os participantes, 8,5% 

classificaram sua saúde como ruim ou muito ruim (referente aos 30 dias 

anteriores) e 29,7% referiram que estas dificuldades interferiam gravemente 

ou extremamente em suas vidas. A média de dias (contando os 30 dias 

anteriores) que os participantes referiram que estas dificuldades estavam 

presentes foi de 22,3 dias (IC 95% 21,5 a 23,1), que estiveram totalmente 

incapazes de executar as atividades usuais ou de trabalho por causa de 
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alguma condição de saúde foi de 1,0 dias (IC 95% 0,8 a 1,3) e que, sem 

contar os dias que ficaram totalmente incapazes, tiveram que reduzir suas 

atividades usuais ou de trabalho por causa de qualquer condição de saúde 

foi de 1,9 dias (IC 95% 1,6 a 2,2).  

 

Tabela 11 -  Descrição dos domínios de incapacidade funcional da 
WHODAS 2.0 nos participantes do SPAH dois anos após a 
inclusão. São Paulo, 2005-2007. (N=1.657) 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade o Sr (a) teve para: 

WHODAS 2.0 Nenhuma 
Leve/ 

Moderada 
Grave/Não 

consegue realizar 

Domínio da Cognição    

- Aprender uma nova tarefa? 94,8% 1,5% 3,7% 

- Concentrar-se por 10 min? 93,5% 3,0% 3,5% 

Domínio da Mobilidade    

- Permanecer em pé por longos 
períodos, como 30 minutos? 

75,7% 10,5% 13,8% 

- Andar longas distâncias, como 
1Km? 

68,8% 12,4% 18,8% 

Domínio do Autocuidado    

- Dificuldade para tomar banho? 85,0% 6,7% 8,3% 

- Dificuldade para se vestir? 84,2% 8,2% 7,6% 

Domínio do Relacionamento    

- Lidar com pessoas 
desconhecidas? 

94,2% 2,8% 3,0% 

- Manter uma amizade? 97,0% 1,5% 1,5% 

Domínio das Atividades de vida diárias   

- Cuidar dos afazeres domésticos? 72,4% 12,0% 15,6% 

- Executar trabalho diário e 
atividades usuais? 

73,4% 11,6% 15,0% 

Domínio da Participação na sociedade   

- Participar de atividades 
comunitárias? 

77,0%   7,0% 16,0% 

- O quanto tem sido prejudicado 
emocionalmente por seus 
problemas de saúde? 

61,3% 24,7% 14,0% 
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6.3.3  Associações entre características demográficas, condições 

socioeconômicas, morbidades físicas e transtornos mentais 

com risco de incapacidade funcional no seguimento de dois 

anos 

 

Na análise bivariada do modelo longitudinal, apenas a variável que se 

refere a problemas de visão apresentou um valor de p>0,20 e, desta forma, 

não foi incluída no modelo final do estudo.  

No modelo ajustado, entre as variáveis demográficas e 

socioeconômicas, apenas idade e ocupação estiveram associadas com 

chance de piora da incapacidade funcional no seguimento. Já sexo 

masculino e renda foram fatores protetores para incapacidade funcional no 

seguimento, isto é, chance de melhora da incapacitação.  

Exceto pelas variáveis HAS, convulsões/desmaios e problemas de 

pele, todas as demais morbidades foram preditoras de piora da incapacidade 

funcional no desfecho do estudo longitudinal. As associações que 

apresentaram maior magnitude foram: problema em membros (OR=10,7), 

demência (OR=7,5), depressão CID-10 (OR=6,0) e sintomas depressivos 

(OR=3,0). Assim, um idoso que apresentou o diagnóstico de sintomas 

depressivos na inclusão do estudo teve uma chance três vezes maior de 

apresentar piora da incapacidade funcional no seguimento de dois anos, 

independentemente de sua categoria de incapacidade funcional no início do 

estudo, quando comparado com outro idoso que não tinha esse transtorno 

mental na inclusão.  
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Tabela 12 - Associação de características demográficas, condições socioeconômicas, morbidades físicas e 
transtornos mentais com risco de incapacidade funcional nos idosos do SPAH dois anos após a 
inclusão. São Paulo, 2005-2007. N = 1.657 

  
 

Modelo Bruto Modelo Ajustado 
% Escores Zero 

VARIÁVEL OR (IC 95%) p      OR   (IC 95%) p 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS 
  SEXO 

       Feminino  1 
  

1 
  

52,5 
Masculino 0,3 (0,2-0,4) <0,001 0,5 (0,4-0,7) <0,001 47,5 
FAIXA ETÁRIA 

       65-69 anos 1 
  

1 
  

51,2 
70-74 anos 1,6 (1,1-2,2) 

 
1,3 (0,9-1,7) 

 
28,2 

75-79 anos 3,8 (2,5-5,8) 
 

2,1 (1.5-3,0) 
 

13,3 
80 anos ou + 7,6 (4,6-12,6) <0,001* 3,3 (2,1-5,2) <0,001*   7,3 
ESTADO CIVIL 

       Solteiro/Separado 1 
  

1 
  

15,9 
Casado/Coabita 0,4 (0,3-0,6) <0,001 0,7 (0,5-1,0)   0,079 52,2 
Viúvo 0,9 (0,6-1,4)   0,876 0,7 (0,5-1,0)   0,060 31,9 
ESCOLARIDADE 

       Nenhuma 1 
  

1 
  

34,2 
1-3 anos 0,6 (0,4-0,8) 

 
1,0 (0,8-1,3) 

 
53,0 

4 anos ou mais 0,3 (0,2-0,5) <0,001* 0,9 (0,5-1,3) 0,648* 12,8 
OCUPAÇÃO 

       Trabalha 1 
  

1 
  

30,6 
Desemprego/Do lar 6,3 (4,2-9,5) <0,001 1,7 (1,2-2,5) 0,002 21,5 
Aposentado 5,4 (3,8-7,7) <0,001 1,6 (1,2-2,2) 0,001 47,9 

continua... 
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...continuação 

 
Tabela 12 - Associação de características demográficas, condições socioeconômicas, morbidades físicas e 

transtornos mentais com risco de incapacidade funcional nos idosos do SPAH dois anos após a 
inclusão. São Paulo, 2005-2007. N = 1.657 

  
 

Modelo Bruto Modelo Ajustado % Escores 
Zero VARIÁVEL OR  (IC 95%)   p      OR    (IC 95%) p 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS 
  FAIXA DE RENDA§ 

       Nenhuma-240 1 
  

1 
  

24,6 
241-360 0,8 (0,6-1,3) 

 
0,9 (0,6-1,3) 

 
15,3 

361-700 0,4 (0,3-0,7) 
 

0,7 (0,5-1,1) 
 

27,9 
701 ou + 0,2 (0,1-0,3) <0,001* 0,5 (0,4-0,8)   0,002* 32,2 
MORBIDADES FÍSICAS 

       HASa 2,4 (1,6-3,5) <0,001 1,1 (0,8-1,5)   0,601 75,0 
DMb 2,1 (1,5-3,0) <0,001 1,7 (1,3-2,3) <0,001 15,7 
DPOCc 4,1 (2,2-7,6) <0,001 2,2 (1,3-3,8)   0,002   3,2 
AVC      14,5 (8,0-26,5) <0,001 2,6 (1,5-4,3) <0,001   3,7 
ARTRITE/REUMATISMOc 3,3 (2,3-4,6) <0,001 2,0 (1,4-2,6) <0,001 13,5 
PROBLEMAS DE VISÃOc 1,3 (0,7-2,4)   0,326 - - - 88,5 
PROBLEMAS DE AUDIÇÃOc 2,0 (1,4-2,6) <0,001 1,3 (1,0-1,7)   0,020 28,9 
PROBLEMAS CARDÍACOS 3,1 (2,2-4,4) <0,001 1,5 (1,1-2,0)   0,007 14,2 
PROBLEMAS GI 3,6 (2,7-5,0) <0,001 1,8 (1,4-2,4) <0,001 26,6 
CONVULSÕES/DESMAIOS 2,8 (0,9-8,0)   0,061 1,5 (0,7-3,4)   0,319   1,4 
PROBLEMAS EM MEMBROS      32,4 (20,4-51,4) <0,001      10,7 (6,8-17,0) <0,001   3,2 
PROBLEMAS DE PELE 1,8 (1,1-3,1)   0,033 1,3 (0,8-2,1)   0,195   7,6 

continua... 
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...continuação 

 
 
Tabela 12 - Associação de características demográficas, condições socioeconômicas, morbidades físicas e 

transtornos mentais com risco de incapacidade funcional nos idosos do SPAH dois anos após a 
inclusão. São Paulo, 2005-2007. N = 1.657 

  
 

Modelo Bruto Modelo Ajustado % Escores 
Zero VARIÁVEL OR   (IC 95%) p OR    (IC 95%) p 

TRANSTORNOS MENTAIS 
      DEMÊNCIA 40,1 (15,3-104,8) <0,001 7,5 (3,2-17,0) <0,001   1,6 

DEPRESSÃO CID-10 24,0 (13,0-43,9) <0,001 6,0 (3,3-10,5) <0,001   1,6 
SINTOMAS DEPRESSIVOS   5,6 (4,0-7,8) <0,001 3,0 (2,3-4,0) <0,001 12,9 

§
 Salário mínimo brasileiro da época        

a
 23 valores perdidos    

b
 65 valores perdidos 

c
 1 valor perdido  

*p de tendência linear 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

7.1 Resumo dos principais resultados 

 

A população da presente investigação foi composta em sua maioria por 

mulheres e por idosos na menor faixa etária do estudo, que apresentavam 

baixa escolaridade e renda.  As morbidades físicas mais prevalentes foram 

os problemas de visão, HAS, problemas gastrointestinais e problemas de 

audição. Sintomas depressivos clinicamente significantes estiveram 

presentes em um quarto dos idosos do estudo. 

As médias dos escores totais de incapacidade funcional foram maiores 

entre as mulheres, nos idosos de maior faixa etária e naqueles que 

apresentavam menor renda e escolaridade. Os transtornos mentais tiveram 

médias de escores altos de incapacidade, assim como AVC, problema em 

membros e DPOC. Apesar da média do escore total da WHODAS 2.0 ter 

sido pequena na população do estudo, 67,2% dos participantes tiveram 

algum grau de incapacidade funcional. Entre os seis domínios de 

incapacidade avaliados, os mais comprometidos foram mobilidade, 

participação na sociedade e atividades de vida diárias, tanto na avaliação 

realizada na inclusão quanto na avaliação de seguimento. 

Outro aspecto importante deste trabalho foi a possibilidade de 

descrever a evolução dos níveis de incapacidade funcional durante os dois 

anos de seguimento. Mais da metade dos idosos sem incapacidade 
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funcional na inclusão permaneceram sem incapacidade no seguimento, 

assim como aproximadamente 30% e 45% dos idosos com incapacidade 

leve e moderada, respectivamente, tiveram melhora dos seus níveis de 

incapacidade funcional. No entanto, um quarto dos idosos sem incapacidade 

ou com incapacidade leve ou moderada evoluiu para incapacidade grave, e 

dentre os idosos com incapacidade grave, mais de metade mantiveram este 

quadro. 

Os resultados do estudo transversal mostraram associações 

importantes entre os transtornos mentais e incapacidade funcional. Um idoso 

com diagnóstico de depressão CID-10 teve um aumento de duas vezes na 

média do escore total padronizado da WHODAS 2.0 em relação a um idoso 

sem essa morbidade, assim como um idoso apresentando sintomas 

depressivos um aumento de 50% na média do escore total padronizado da 

WHODAS 2.0 em relação a um idoso sem o mesmo problema. Demência 

apresentou a maior magnitude, sendo que idosos com o diagnóstico tiveram 

um aumento de três vezes nas médias dos escores da WHODAS 2.0 

quando comparado a idosos sem demência. 

As análises do estudo longitudinal reforçaram a associação dos 

transtornos mentais com a incapacidade funcional em idosos e sua 

importância como fatores preditores de incapacidade. Ter depressão CID-10 

aumentou em seis vezes a chance de piora da incapacidade funcional dois 

anos após a primeira avaliação, assim como ter sintomas depressivos 

aumentou em três vezes a chance de piora da incapacidade funcional no 

seguimento. Demência e problema em membros apresentaram associações 
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de grande magnitude, porém prevalências pequenas quando comparadas 

aos sintomas depressivos clinicamente significantes. 

As análises que estimaram a contribuição dos sintomas depressivos, 

depressão CID-10 e demência na incapacidade funcional da população do 

estudo mostraram que cada um destes transtornos mentais contribuiu com 

13%, 12% e 17% da incapacidade funcional dessa população de idosos, 

respectivamente. A força da associação para demência ou depressão CID-

10 com incapacidade funcional foi maior do que a força estimada para 

sintomas depressivos e incapacidade funcional.  No entanto, os sintomas 

depressivos foram quatro vezes mais prevalentes do que demência ou 

depressão CID-10 nessa população e por isso contribuíram tanto quanto 

depressão ou demência para a incapacitação dos idosos. 

 

 

7.2 Aspectos Metodológicos 

 

7.2.1  Desenho do estudo 

 

A investigação de fatores de risco envolvidos na etiologia de doenças 

crônicas é realizada de forma mais apropriada por estudos de coorte123. Da 

mesma forma, os estudos de coorte são desenhos apropriados para 

investigar e avaliar os determinantes de incapacidade funcional e de saúde 

mental em idosos. Nos países de alta renda existem diversas investigações 

longitudinais sobre esse tema76,85-92. Nos últimos anos também sobressaem 
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nesses países ensaios de comunidade ou ensaios clínicos randomizados 

para avaliar intervenções de saúde mental e seus desfechos na 

incapacidade funcional e qualidade de vida na população adulta e de 

idosos124-128. Porém, nos países de baixa e média renda estudos de coorte 

são escassos nessa área83,84, e as intervenções em saúde nos idosos 

geralmente são pontuais e focadas em grupos de promoção da saúde, de 

atividades físicas e de convivência realizados na atenção primária129-131. 

O SPAH é um estudo epidemiológico, do tipo coorte, que incluiu uma 

avaliação inicial e uma avaliação dois anos após a inclusão, e teve por 

objetivo principal avaliar a saúde física e mental de idosos moradores de 

uma área de baixa renda do município de São Paulo. Assim, o desenho do 

SPAH permitiu avaliar o impacto dessas morbidades e fatores de risco na 

incapacidade funcional dessa população, utilizando avaliações 

padronizadas, na inclusão e no seguimento de dois anos, observando 

prevalências e associações durante esse período de tempo. 

 

7.2.2  Tempo de seguimento 

 

O período de tempo necessário para a reavaliação dos participantes de 

uma coorte relaciona-se principalmente com o tempo de latência do agravo à 

saúde em investigação. O tempo de seguimento também deve considerar as 

chances de perdas na reavaliação para minimizar o viés de seleção no 

estudo123,132. No grupo de pessoas idosas a mortalidade deve ser 

considerada, pois é um fator importante de perda no seguimento. 
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O tempo de seguimento do SPAH foi de dois anos, inferior à maioria 

dos estudos de coorte que avaliaram fatores preditores de incapacidade 

funcional em idosos e nos quais o tempo de seguimento variou entre 4 e 10 

anos83-92. É importante ressaltar que nesses estudos o desfecho primário 

não era a incapacidade funcional e, portanto, o tempo de seguimento foi 

definido segundo os objetivos principais dos estudos. A incapacidade 

funcional pode incidir ou alterar seu curso (melhorar ou piorar) em períodos 

curtos de seguimento, até mesmo dias ou semanas. Como nos estudos 

citados, os principais objetivos do SPAH foram relacionados à saúde mental 

dos idosos, e não à incapacidade funcional. No entanto, na presente 

investigação foi possível avaliar fatores preditores e mudanças de 

incapacidade funcional em médio prazo, o que limita nossas conclusões 

sobre a incapacitação em idosos para períodos mais longos de seguimento. 

Uma das vantagens do SPAH realizar o seguimento dois anos após a 

avaliação inicial foi minimizar as perdas de seguimento. 

Outro aspecto importante que deve ser considerado em relação ao 

tempo de seguimento de uma coorte é a possibilidade de modificações na 

exposição dos grupos de expostos e de não expostos no início do estudo, 

acarretando um viés de aferição não diferencial, que tende a diluir a força de 

associação entre exposição e desfecho. Algumas das variáveis de exposição 

eram doenças crônicas cujo tratamento poderia levar ao seu controle, 

melhora de sintomas ou diminuição do risco de outras complicações. As 

prevalências das morbidades físicas e da demência avaliadas no SPAH 

praticamente não se alteraram nas duas avaliações (dados não 
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apresentados), sugerindo que a possibilidade de ocorrência desse viés foi 

pequena. Além disso, a maioria dessas morbidades frequentemente tem 

início na meia idade e trazem sequelas de longo prazo, incluindo 

incapacidade funcional na velhice, o que também sugere que seja pouco 

provável que ocorreram mudanças significativas na prevalência dessas 

morbidades num período como dois anos133. Outras morbidades utilizadas 

nas análises como variáveis de exposição poderiam ter remissão completa 

durante os dois anos de seguimento, como problemas de visão, problemas 

de audição, problema em membros, sintomas depressivos e depressão CID-

10. Alguns desses problemas dependem de intervenções, como cirurgias, 

próteses e órteses, difíceis de serem disponibilizadas pelo SUS ou de 

acesso demorado. Em relação aos transtornos mentais, diversos estudos 

mostram que os sintomas depressivos e a depressão CID-10 são pouco 

identificados e tratados, principalmente na atenção primária, local onde a 

maioria dos idosos incluída nesse estudo busca atendimento134,135. Portanto, 

mudanças significativas na prevalência dessas morbidades também são 

pouco prováveis de terem ocorrido.  

As características demográficas e de condições socioeconômicas 

também foram utilizadas nas análises como variáveis de exposição. 

Escolaridade, renda e ocupação variam pouco nessa fase da vida, e idade 

variou da mesma forma para todos os participantes do estudo. 
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7.2.3  Poder estatístico 

 

Inicialmente o cálculo do tamanho amostral do SPAH foi feito para 

encontrar uma prevalência de demência de 5% nessa população, sendo 

necessário incluir 2000 idosos para detectar associações com poder 

estatístico de 80% e nível de confiança de 95%123,132. Apesar do cálculo da 

amostra não ter sido realizado para avaliar o papel dos transtornos mentais 

na incapacidade funcional de idosos, principal objetivo da presente 

investigação, a amostra do SPAH foi capaz de encontrar associações com 

importantes magnitudes e precisão entre sintomas depressivos e depressão 

CID-10 com incapacidade funcional em idosos. 

 

7.2.4  Seleção dos participantes  

 

Os participantes do estudo residiam em uma área geográfica 

delimitada e muitos eram atendidos pela ESF, o que facilitou o seguimento 

dos participantes. As ruas e casas foram mapeadas detalhadamente para 

auxiliar o retorno dos entrevistadores para a avaliação de seguimento. 

O SPAH contou com uma elevada proporção de participação (91,4%) 

na inclusão. Apenas 8,0% dos participantes elegíveis para o estudo 

recusaram participar e menos de 1,0% deles não puderam ser encontrados 

e avaliados durante o período de identificação e entrevistas. Mesmo assim 

foi possível obter informações sobre idade e sexo desses idosos. A alta 

proporção de participação no estudo contribuiu para minimizar um possível 
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viés de seleção. A realização das entrevistas e avaliações nos próprios 

domicílios tornou menos provável que a não participação dos idosos tenha 

sido devido às morbidades, também evitando o viés de seleção, que nessa 

situação seria relacionado a participação dos idosos mais saudáveis. Os 

idosos que participaram ou não da avaliação da fase inicial do SPAH não 

diferiram em relação à idade e sexo (validade interna) não limitando a 

generalização dos resultados123,132. 

O protocolo completo do estudo não foi utilizado em 411 participantes 

avaliados na fase inicial do estudo (19,8% dos idosos). As perdas de 

seguimento (recusas e idosos que não foram encontrados) representaram 

9,7% da amostra inicial, e 10,1% dos idosos faleceram no período de dois 

anos. Essa proporção é considerada baixa para estudos de seguimento, 

sendo pouco provável que a validade interna do estudo tenha sido 

comprometida pela não participação123,132. Os 411 idosos que não 

participaram da segunda fase de avaliação apresentavam faixa etária mais 

elevada e menor renda em relação à população do seguimento. Além disso, 

esses idosos tinham morbidades físicas e mentais mais graves, como 

demência, AVC, problemas cardíacos, DPOC, problemas em membros e 

depressão CID-10 e maior incapacidade funcional. Embora improvável pela 

pequena proporção de perdas, os resultados desse estudo podem ter sido 

influenciados pela sobrevivência seletiva, subestimando as associações 

entre essas morbidades e incapacidade funcional123,132. 

Apesar do SPAH incluir uma população residente em áreas de baixa 

renda da cidade de São Paulo, as características demográficas e de 
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condições socioeconômicas da população do estudo eram muito similares as 

da população com 65 anos ou mais dos censos brasileiro de 2000 e de 

20104,7,8. Sendo assim, não há razão para supor que as associações 

observadas na presente investigação não possam ser generalizadas para a 

população de idosos brasileiros e, possivelmente, para idosos de outros 

países de baixa e média renda. 

 

7.2.5  Erros relativos aos métodos de coleta de dados 

 

Para minimizar erros de classificação diferencial em estudos de coorte 

é mandatória a utilização de instrumentos de avaliação padronizados 

aplicados por entrevistadores treinados123,132. As informações coletadas no 

SPAH para a avaliação de incapacidade funcional, transtornos mentais, 

morbidades físicas, características demográficas e de condições 

socioeconômicas foram feitas a partir de questionários padronizados e 

treinamento intensivo dos entrevistadores.  

  

Erros devido aos entrevistados  

 

As informações obtidas na presente investigação foram fornecidas 

diretamente pelos participantes ou informantes, os quais não foram 

informados a respeito dos objetivos e hipóteses do estudo, a fim de evitar 

viés de informação123,132.  
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Erros de classificação aleatória ou erros sistemáticos podem ter sido 

introduzidos pelos entrevistados123,132. No caso dos idosos com 

incapacidade física ou mental grave e que não conseguiam se comunicar as 

informações sobre as características demográficas, condições 

socioeconômicas, morbidades físicas e transtornos mentais eram obtidas 

através de entrevistas com os informantes. Entretanto, a maioria dos 

informantes eram pessoas próximas aos idosos (47,0% eram filhos e 33,6% 

eram esposas/maridos) e que tinham bom conhecimento das condições 

sociais, econômicas e de saúde desses participantes. Na inclusão do 

estudo, apenas 29 (1,5%) entrevistas foram respondidas por informantes, 

sendo que 22 (75,8%) eram informantes de idosos com comprometimento 

cognitivo. No seguimento, 17 (1,1%) idosos tiveram suas entrevistas 

respondidas por informantes. Foram realizadas análises subsequentes, com 

os dados da inclusão e do seguimento, excluindo os idosos cujas 

informações foram fornecidas pelos informantes. Como não ocorreram 

mudanças nos resultados encontrados, é pouco provável que viés de 

informação tenha sido introduzido pelos informantes.  

Erros de classificação aleatória também podem ter sido introduzidos 

nas respostas dadas pelos próprios idosos. Este tipo de viés foi minimizado 

através do uso de protocolo padronizado e treinamento dos entrevistadores, 

que será discutido abaixo. 
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 Erro devido aos entrevistadores  

 

Entrevistadores podem introduzir viés de informação, principalmente se 

conhecerem os objetivos do estudo. Esses erros podem ocorrer na tentativa 

de interpretar as respostas dadas pelos entrevistados ou na maneira como 

realizam as perguntas e avaliações123,132.  

Para evitar vieses de informação os entrevistadores não tinham 

conhecimentos sobre os principais objetivos e hipóteses do estudo. Também 

foi realizado treinamento exaustivo com os entrevistadores, antes e durante 

o decorrer do estudo, para a utilização do protocolo padronizado que foi 

aplicado aos participantes. Este protocolo não permitia que os 

entrevistadores acrescentassem perguntas ou interpretassem as respostas 

dadas pelos participantes do estudo. O treinamento realizado antes do início 

do estudo teve a duração de um mês e incluiu treinamento prático com a 

aplicação dos questionários em idosos internados no Hospital Universitário 

da Universidade de São Paulo, na Unidade de Idosos do Centro de Atenção 

Integral à Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo e em idosos e 

informantes moradores de setores censitários que não faziam parte da área 

geográfica delimitada para o estudo. No decorrer do estudo os 

coordenadores reuniam-se semanalmente com os entrevistadores para 

avaliar o andamento do estudo e para discutir dificuldades e dúvidas 

relacionadas às entrevistas e coleta de dados. 
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7.2.6  Instrumentos e medidas de avaliação  

 

Avaliação de incapacidade funcional 

 

A avaliação de incapacidade funcional é abrangente e os estudos têm 

utilizado critérios variados de classificação. Nos últimos anos tem-se 

discutido a necessidade de uma classificação única e que utilize os critérios 

da ICF, tanto para fins de pesquisa, estatísticas populacionais e organização 

de políticas e serviços de saúde23,24,136. 

O instrumento utilizado no SPAH para a avaliação de incapacidade 

funcional, o WHODAS 2.0, é um instrumento criado pela OMS segundo os 

critérios da ICF. A OMS preconiza que se utilize o WHODAS 2.0 para avaliar 

a incapacidade funcional na população. O WHODAS 2.0 foi criado para ser 

utilizado em estudos epidemiológicos de base populacional, em estudos com 

amostras de serviços de saúde, em inquéritos populacionais e na prática 

clínica. O WHODAS 2.0 pode ser aplicado em diferentes faixas etárias, 

culturas, status socioeconômico e condições de saúde17,99. 

Os primeiros estudos utilizando o WHODAS 2.0 tiveram o objetivo de 

validar o instrumento em grupos clínicos de pacientes e na população 

geral100-102,137-139. O principal estudo de validação do WHODAS 2.0 foi 

realizado pela OMS e incluiu aproximadamente 65.000 participantes de 

diversos países99.  

Existem poucos estudos focados em populações de idosos que 

utilizaram o WHODAS 2.0. Os estudos de base populacional que utilizaram o 
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protocolo de pesquisa elaborado pelo 10/66 Dementia Research Group, que 

incluiu idosos de diversos países de baixa e média renda, entre eles o Brasil, 

utilizou o WHODAS 2.053. O 10/66 Dementia Research Group validou o 

WHODAS e mostrou que o instrumento tem boa consistência interna (com α 

variando entre 0,90 a 0,97 dependendo do país) e é uma escala hierárquica 

unidimensional conforme os princípios da teoria de resposta ao item103.  O 

WHODAS 2.0 não foi validado no Brasil com populações de idosos.  

Também existem poucos estudos longitudinais que utilizaram o 

WHODAS 2.0 para avaliar a incapacidade funcional. Um desses estudos foi 

organizado pela OMS, que atualmente realiza uma grande investigação 

longitudinal na população acima de 50 anos de seis países (China, Gana, 

Índia, México, Rússia e África do Sul)115. Os resultados desse estudo ainda 

são parciais e incluem dados apenas da primeira avaliação realizada entre 

2007 e 2010. A proposta é reavaliar as populações em 2012 e 2014.  

Alguns países como Chile, México, Panamá e Nicarágua, têm utilizado 

esse instrumento em inquéritos populacionais para avaliação de 

incapacidade funcional com a finalidade de obter estimativas e estatísticas 

de saúde que não estejam focadas apenas em grupos populacionais com 

doenças ou deficiências140-143. Os resultados obtidos nesses estudos têm 

colaborado no planejamento e organização de serviços de saúde e na 

estruturação de políticas públicas voltadas para incapacidade funcional 

nesses países. 

 O SPAH é o primeiro estudo brasileiro que utilizou o instrumento da 

OMS para avaliar incapacidade funcional em um estudo longitudinal com 



100 
 

idosos. A avaliação da incapacidade funcional realizada com o WHODAS 2.0 

refere-se aos 30 dias anteriores à entrevista, assim, não foi possível obter 

informação sobre a presença ou mudanças no nível de incapacidade durante 

o intervalo dos dois anos de seguimento. É importante ressaltar que a 

avaliação das mudanças do nível de incapacidade funcional ao longo desse 

intervalo de tempo não era o objetivo do presente estudo. Mesmo assim as 

oscilações encontradas no nível de incapacidade funcional no período de 

dois anos são plausíveis. Estudos com períodos de seguimento maiores e 

com o objetivo específico de avaliar mudanças na incapacidade funcional ao 

longo do tempo são necessários para obter informações precisas sobre 

oscilações nos níveis de incapacidade funcional em idosos ao longo do 

tempo.  

A utilização de um instrumento preconizado pela OMS para a avaliação 

de incapacidade funcional é um dos pontos fortes do presente estudo. Com 

a utilização desse instrumento é possível caracterizar os domínios de 

incapacitação dos afetados e realizar comparações futuras com outros 

estudos populacionais. 

 

Medidas de exposição 

 

O diagnóstico de sintomas depressivos e de depressão pelos critérios 

da CID-10 nos idosos foi realizado de forma criteriosa e utilizou instrumentos 

validados no Brasil. Esses instrumentos fizeram parte do protocolo de 

pesquisa desenvolvido pelo 10/66 Dementia Research Group104,105. Além 
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disso, o instrumento utilizado para fazer o diagnóstico dos transtornos 

mentais possibilitou que os mesmos fossem classificados de forma 

hierarquizada.  Os participantes do estudo classificados como demência não 

foram classificados como tendo depressão CID-10, assim como os pacientes 

classificados com diagnóstico de depressão CID-10 não foram classificados 

com o diagnóstico de sintomas depressivos.  

As avaliações de HAS e DM foram feitas a partir de medidas clínicas 

validadas e estabelecidas por protocolos internacionais113,114. As demais 

morbidades físicas foram autorreferidas, a partir da utilização perguntas 

objetivas e de fácil compreensão. A maioria dos estudos populacionais e 

inquéritos populacionais no mundo utilizam informações de morbidades 

físicas referidas pelos participantes144. Em geral, em estudos populacionais, 

não é possível avaliar todas as morbidades físicas através de exames 

clínicos ou laboratoriais, dado o tempo e o custo dessas avaliações. No 

entanto, estudos brasileiros que verificaram a validade do uso de 

questionários para avaliação de morbidades físicas encontraram boa 

sensibilidade e especificidade para o monitoramento da prevalência de 

doenças crônicas145-147. Algumas das morbidades avaliadas, como doença 

cardíaca, podem ter sido menos referidas pelos idosos. O motivo principal é 

que o diagnóstico de algumas doenças mais complexas depende de exames 

realizados em serviços de saúde especializados e de difícil acesso para a 

população de baixa renda. No entanto, a maioria das morbidades avaliadas 

é possível de ser diagnosticada em serviços de saúde de atenção primária, 

amplamente disponível para a população deste estudo. 
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7.2.7  Análise dos dados  

 

A análise do estudo transversal utilizou modelos estatísticos que 

produzissem estimativas de parâmetros mais confiáveis. Com a variável de 

desfecho contínua de distribuição assimétrica e com excesso de valores 

zero, optou-se por utilizar modelos de contagem próprios para esse tipo de 

variável117. Os modelos possíveis para essa análise foram comparados para 

avaliar o qual seria mais adequado, e o modelo utilizado foi realizado com 

ajuste das variáveis de confusão relacionadas ao desfecho principal.  

A análise de Poisson com estimativa da variância robusta tem se 

mostrado um bom modelo para cálculo da razão de prevalência em estudos 

transversais. A regressão de Poisson com variância robusta produz 

resultados semelhantes àqueles obtidos pelo uso do procedimento de 

Mantel-Haenszel quando a variável de interesse é categórica119. Apesar 

disso, com esse método de análise, foi possível apenas estimar a RP para 

incapacidade grave, já que a categorização da variável foi feita no ponto de 

corte que indica esse nível de incapacidade. O objetivo principal dessa 

análise foi calcular a FAP, que não pode ser estimada a partir de modelos de 

contagem. 

Para a análise do estudo longitudinal, optou-se por usar um modelo 

linear generalizado de variáveis latentes e mistas, ao invés do modelo de 

regressão logística ordinal.  No modelo de regressão logística ordinal, a 

interpretação das estimativas é dada apenas pela média de efeitos na 

população, isto é, um OR médio entre o maior e o menor efeito122. No 
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GLLAMMs, é possível modelar a dependência longitudinal pela inclusão do 

intercepto randomizado paciente-específico num modelo de Odds 

proporcional. Assim, sabe-se se houve piora ou melhora do quadro de 

incapacidade funcional, independente da categoria inicial de incapacitação, 

porém com uma chance igual para cada categoria. A limitação do modelo é 

a impossibilidade de avaliar a categoria de incapacidade funcional na 

inclusão do estudo, o que poderia ser feito pela inclusão de um coeficiente 

aleatório121.  

 

 

7.3 Interpretação dos resultados com base na literatura científica 

 

7.3.1  Dados do estudo transversal 

 

Características demográficas e condições socioeconômicas  

 

Estudos mostram que mulheres apresentam maior expectativa de vida 

que os homens, porém esses anos a mais também são vividos com piores 

condições de saúde e com maior incapacidade funcional29,36. Muitos desses 

estudos também relacionam positivamente o aumento da incapacidade 

funcional com o aumento da idade e, inversamente, com baixa renda e 

escolaridade28,30,32. O envelhecimento por si só traz alterações fisiológicas, 

musculoesqueléticas e cardiovasculares que podem culminar com o 

desenvolvimento de morbidades crônicas e transtornos mentais. Também as 
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populações mais pobres e com menores níveis educacionais podem 

apresentar piores condições de saúde e estão mais suscetíveis a 

desenvolver transtornos mentais, devido à privação social e econômica e 

menor acesso aos serviços de saúde148,149. A literatura reforça a relação da 

presença de múltiplas morbidades (físicas e mentais) e piores condições 

socioeconômicas, resultando em desfechos mais desfavoráveis, como pior 

incapacidade funcional115,116. 

 Assim como a maioria dos estudos sobre saúde dos idosos, no SPAH 

a proporção de mulheres acima de 65 anos foi maior que a de homens. 

Essas mulheres tinham menor escolaridade e renda que os homens. Uma 

das explicações para a maior incapacidade funcional nas mulheres do 

presente estudo pode estar relacionada às melhores condições de renda e 

escolaridade dos homens, já que não foram verificadas diferenças 

importantes nas morbidades físicas e mentais entre a população feminina e 

masculina do estudo. 

 

Características da incapacidade funcional nos idosos do SPAH 

 

A presente investigação permitiu avaliar seis domínios da incapacidade 

funcional e, entre esses domínios, verificar quais apresentavam maior 

prejuízo. Mobilidade, participação na sociedade e atividades diárias de vida 

foram os domínios mais prejudicados. A maioria dos estudos utiliza apenas 

atividades diárias de vida ou mobilidade para caracterizar incapacidade 
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funcional. O SPAH utilizou o modelo dinâmico e biopsicossocial da 

incapacidade funcional preconizado pela OMS17.  

O WHODAS 2.0 também traz informações sobre percepção de saúde 

dos idosos e sobre como as doenças e a incapacidade funcional prejudicam 

suas vidas. Um achado interessante foi que entre os participantes apenas 

9,0% classificaram sua saúde como ruim ou muito ruim, porém 34,0% dos 

idosos do estudo referiram que suas dificuldades avaliadas com o WHODAS 

2.0 interferiam gravemente ou extremamente em suas vidas e que essas 

dificuldades estavam presentes em média 23,5 dias no mês. Estudos têm 

demostrado que pior percepção de saúde está associada à maior 

mortalidade, independentemente de outros fatores de risco para a saúde, 

incapacidade funcional e condições socioeconômicas150,151. O relato de um 

terço dos idosos de que há interferência dessas dificuldades em suas vidas 

e na maioria dos dias do mês, apesar da maioria dos idosos não relatar sua 

saúde como ruim, também poderia ser um indicador de mortalidade nesse 

grupo de idosos. Essa hipótese poderá ser avaliada em estudos futuros 

desta coorte.  

 

Morbidades físicas e transtornos mentais 

 

O presente estudo encontrou prevalências altas de algumas 

morbidades físicas e mentais, como problemas de visão (89,6%), HAS 

(77,2%), problemas gastrointestinais (35,4%), problemas de audição 

(35,0%), DM (21,3%), problemas cardíacos (21,7%) e sintomas depressivos 
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(21,4%). Dados da PNAD de 2008 para população acima de 60 anos 

mostram prevalência de 53,3% para HAS, 16,1% para DM, 24,2% para 

artrite/reumatismo, 17,3% para problemas cardíacos e 9,2% para depressão 

(dados autorreferidos)27. Estudo com idosos realizado em São Paulo 

também encontrou prevalências altas para HAS (53,4%), artropatia (33,8%), 

doenças cardíacas (20,6%), DM (17,5%) e para doença pulmonar (12,5%)34. 

No Rio Grande do Sul, as prevalências de problemas de visão e problemas 

auditivos entre idosos foram semelhantes às encontradas em nosso estudo, 

70,1% e 34,2%, respectivamente71. As altas prevalências de HAS e DM 

observadas no SPAH podem ser justificadas, pois foram morbidades 

aferidas pela equipe de pesquisa, e não são dados autorreferidos como nos 

demais estudos. Os transtornos mentais (demência, depressão e sintomas 

depressivos) avaliados no presente estudo tiveram prevalências 

semelhantes às encontradas na literatura50-65. 

Dados brasileiros de 1998 mostraram que as doenças crônicas foram 

as principais causas de DALYs, sendo os transtornos neuropsiquiátricos e as 

doenças cardiovasculares as principais DCNT responsáveis pela carga das 

doenças na incapacidade funcional da população adulta152. Esses achados 

corroboram os resultados encontrados em nosso estudo, pois as 

associações e o impacto dos transtornos mentais na incapacidade funcional 

dos idosos não diminuíram mesmo com altas prevalências de algumas 

morbidades físicas encontradas no SPAH. 

As associações entre transtornos mentais e incapacidade funcional 

apresentaram as maiores magnitudes na presente investigação, assim como 
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o impacto de sintomas depressivos clinicamente relevantes (depressão CID-

10 e sintomas depressivos) correspondeu a 25% do total da FAP. Estudos 

internacionais reforçam os achados de que os transtornos mentais tem maior 

associação com incapacidade funcional que as morbidades físicas153. O 

estudo realizado no Peru, México e Venezuela suportam nossos achados de 

que sintomas depressivos são fatores importantes na saúde de idosos. As 

prevalências de depressão CID-10 variaram entre 4,6% e 5,5% e o impacto 

na incapacidade funcional em idosos entre 3,0% e 16,2% nesses países. Os 

sintomas depressivos, com prevalências entre 23,0% e 24,1%, tiveram um 

impacto na incapacidade funcional dos idosos entre 10,6% e 18,5%59.  

Um dos possíveis motivos para o grande impacto dos transtornos 

mentais na incapacidade funcional em idosos é a pouca identificação e 

tratamento dos casos134,135,154. Alguns fatores colaboram para que isso 

ocorra, como a dificuldade do diagnóstico de depressão pelo médico 

generalista e outros profissionais de saúde, uma vez que os idosos 

apresentam múltiplas comorbidades e muitos dos sintomas são atribuídos ao 

envelhecimento normal. Igualmente corroboram a falta de treinamento 

adequado desses profissionais para fazer o diagnostico e tratamento. 

Problemas em membros, que incluem perda do membro, paresias e 

paralisias, consequentemente levam a incapacidade funcional, o que justifica 

as maiores associação e impacto encontrados no presente estudo. Porém, 

apenas 12,8% dos idosos relataram esses problemas. Além disso, o 

treinamento dos profissionais de saúde é mais direcionado para identificação 

das morbidades físicas e suas complicações. Dessa forma, essas doenças 
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também são mais tratadas e têm mais recursos disponibilizados, sejam 

medicamentosos, cirúrgicos ou de reabilitação. 

 

7.3.2  Dados do estudo longitudinal 

 

Níveis de incapacidade funcional nos idosos do SPAH após dois 

anos de seguimento 

 

  No SPAH, 56,1% dos idosos permaneceram com o mesmo nível de 

incapacidade após dois anos, 21,8% melhoraram e 22,1% pioraram. Nosso 

estudo também mostrou que as mudanças no nível de incapacidade 

funcional dos idosos do grupo sem incapacidade foi principalmente para a 

categoria de incapacidade funcional leve, enquanto que os idosos no grupo 

com incapacidade funcional grave apresentaram maior mudança para a 

categoria de incapacidade funcional moderada. Os grupos de idosos que 

apresentavam incapacidade leve ou moderada apresentaram maiores 

oscilações em direção à melhora do que piora da incapacidade funcional. Os 

dados do SPAH também mostram que aproximadamente 40,0% dos idosos 

não apresentaram incapacidade funcional nas duas avaliações.  

  Estudo que seguiu 3.543 pessoas entre 55 e 69 anos no Reino Unido, 

pelo período de cinco anos, mostrou que 53% dos participantes mantiveram 

o mesmo nível de incapacidade, 12% melhoraram e 36% apresentaram 

piora155. As mudanças no nível de incapacidade dos idosos do SPAH foram 

semelhantes as dos idosos do estudo do Reino Unido. Inquéritos e estudos 
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populacionais realizados com idosos em diversos países apontam que na 

década de 90 a proporção de idosos com incapacidade funcional diminuiu 

em relação aos anos anteriores72,156. Uma revisão sistemática, que incluiu 

estudos e inquéritos populacionais sobre a saúde de idosos acima de 65 

anos nos EUA, mostrou que houve melhora na prevalência da incapacidade 

funcional na década de 9072. Um dos inquéritos dessa revisão sistemática 

mostrou que a diminuição de 2,2% por ano na proporção de incapacidade 

funcional entre 1999 e 2004 foi decorrente da melhoria das condições de 

saúde (principalmente do melhor controle das DCNT), nutrição, saneamento 

e educação da população norte-americana157.  

  Avanços importantes ocorreram nas condições de saúde da população 

brasileira com a implantação do SUS e da ESF. Em 2008 a cobertura da 

ESF tinha alcançado quase metade da população total, sendo que 57,0% 

dos brasileiros referiam a APS como serviço de saúde de uso regular12. 

Como a maioria dos participantes do SPAH era atendida pela ESF ou 

Unidades Básicas de Saúde da região onde residiam, os avanços nos 

cuidados e serviços de saúde da região podem ter colaborado para a 

manutenção ou melhora dos níveis de incapacidade no período de dois 

anos. No período do estudo houve um aumento considerável no número de 

equipes da ESF, com consequente elevação do número de famílias 

cadastradas na área geográfica onde a pesquisa ocorreu. Em 2003 existiam 

123 equipes de ESF na região e apenas 6.911 famílias cadastradas. Já em 

2007 esse número passou para 196 equipes e o número de famílias 

cadastradas na ESF ultrapassou os 180.000. Da mesma forma, houve um 
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aumento considerável no número de consultas para pessoas com 60 anos 

ou mais nessa região, de 125 consultas registradas em 2003 para mais de 

11.000 em 200798. As características da ESF, que contemplam o cuidado 

integral da pessoa e os atendimentos domiciliares pelos membros da equipe, 

favorecem a identificação e a abordagem adequada às pessoas com 

incapacidades. Da mesma forma, a abordagem do presente estudo, com 

avaliações realizadas no domicílio dos participantes, permitiu que todos os 

idosos, independentemente do nível de incapacidade funcional, morbidade 

física e mental fossem avaliados.  

 

Características demográficas e condições socioeconômicas  

 

No SPAH, as variáveis sexo, idade e renda foram preditoras de melhora 

ou piora no nível de incapacidade funcional na avaliação longitudinal. Ser do 

sexo feminino e ter maior idade na inclusão foram associados com piora da 

incapacidade funcional no seguimento. Ao contrário, ter maior renda 

aumentou a chance de melhora da incapacidade dois anos após a inclusão 

no estudo. É provável que os mesmo mecanismos relacionados à 

associação entre essas variáveis demográficas e socioeconômicas com 

incapacidade funcional no início do estudo expliquem sua importância como 

variáveis preditoras de incapacidade, ou seja, maior proporção de mulheres 

do que de homens nas faixas etárias mais altas e menor escolaridade e 

renda entre as mulheres do que entre os homens. 
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  No estudo de coorte em idosos realizado em Rotterdam, na Holanda, 

sexo e idade foram fatores preditores de incapacidade funcional77. Em 

estudo brasileiro realizado em São Paulo, a incidência de incapacidade 

funcional em idosos entre 2000 e 2006 foi 42,4/1000/ano entre as mulheres 

e 17,5/1000/ano entre os homens84. Nesse estudo, a incidência de 

incapacidade funcional também esteve associada com baixa escolaridade. 

No Brasil, diferente da maioria dos países ricos, ainda existe grande 

disparidade em relação à escolaridade e renda entre homens e mulheres na 

população de idosos7. Na população adulta esta disparidade já diminuiu 

muito. É possível que no futuro, a maior incapacidade funcional na 

população idosa feminina esteja associada à longevidade e não a 

desvantagens socioeconômicas, como o que já ocorre nos países ricos.   

 

  Morbidades físicas e transtornos mentais 

 

        Em relação às morbidades físicas, o estudo transversal mostrou que 

doenças crônicas mais graves, como DPOC, AVC, problemas cardíacos, e 

problemas em membros tiveram associação com incapacidade funcional em 

idosos, porém essas associações foram pequenas quando comparadas aos 

transtornos mentais. Essas morbidades físicas também mantiveram as 

associações e foram fatores preditores de incapacidade funcional dois anos 

após a inclusão no estudo, porém ainda com associações menores que os 

transtornos mentais, exceto para problemas em membros.  
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        No SPAH foi possível mostrar que ter sintomas depressivos, depressão 

CID-10 e demência aumentaram a chance de piora da incapacidade 

funcional após dois anos, independentemente da categoria de incapacidade 

na inclusão do estudo e das morbidades físicas presentes. Estudos 

longitudinais em diversos países também mostraram que a depressão foi um 

forte fator preditor de incapacidade funcional em idosos e essa relação 

também foi maior que para as morbidades físicas87,90,158.  

   Sabe-se que depressão e sintomas depressivos são doenças 

potencialmente preveníveis e tratáveis, e que sua adequada abordagem em 

idosos pode culminar com a diminuição da incapacidade funcional, melhora 

da qualidade de vida e diminuição dos custos em saúde46-48,116,124-126,153. Os 

custos com os cuidados em saúde de idosos com sintomas depressivos e 

depressão são muito maiores do que em pacientes sem essas morbidades, 

independentemente da presença de doenças crônicas159. 

 

 

7.4 Implicações dos resultados encontrados para as pesquisas 

científicas e políticas públicas 

 

        O envelhecimento populacional é um fenômeno atual de grande 

relevância em todo o mundo e a elaboração de políticas públicas de saúde e 

de seguridade social consolidam as necessidades de transformação da APS 

e do SUS no Brasil. Apesar da existência de uma política de saúde para os 

idosos no país (PNSI) que inclua a capacidade funcional como uma das 
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prioridades, esta ainda prioriza ações que envolvem cuidados e redução de 

prejuízos causados pelas doenças crônicas13. Assim também tem sido 

recomendado e adotado por órgãos internacionais como a ONU, que 

declarou as doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, câncer, 

diabetes e doenças respiratórias crônicas, prioridades de saúde pública133. 

        No Brasil, as principais ações na saúde da pessoa idosa são voltadas 

para programas de prevenção e promoção de HAS e DM, campanhas 

anuais de vacinação contra gripe e câncer bucal, e ações de vigilância 

relacionadas a violência e quedas160. Há uma tentativa por parte do 

Ministério da Saúde e de algumas secretarias estaduais em assegurar os 

princípios do “Envelhecimento Ativo” da OMS161. Porém essas ações, na 

prática, ainda são focadas e individualizadas por doenças e não 

compreendem a avaliação global do idoso. É imprescindível lembrar que a 

incapacidade funcional em idosos tem sido reconhecida como um problema 

de saúde pública tão significativo quanto as doenças que causam maior 

mortalidade3,9-11.  

        Apesar da alta prevalência na população geral e de sua elevada carga 

na incapacidade no mundo, que aumentou consideravelmente nos últimos 

anos, os transtornos mentais foram deixados de fora das recomendações de 

medidas para a redução da carga das doenças pela ONU15,25,162,163. Além da 

importante associação de depressão e sintomas depressivos com 

incapacidade funcional em idosos, os transtornos mentais aumentam a 

morbidade e incapacidade associada a outras condições de saúde153. E 

tanto os transtornos mentais quanto as doenças crônicas têm maior 
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prevalência nas populações de baixa renda149. Assim, seria relevante para a 

diminuição da carga das doenças e incapacidade funcional a estruturação e 

adequação de políticas de saúde mental que promovam a equidade nos 

países de baixa e média renda, além da integração e gerenciamento de 

múltiplas doenças crônicas nos serviços de saúde. 

        Os países de baixa e média renda apresentam consideráveis barreiras 

para a melhoria dos serviços de saúde mental, como a falta de uma agenda 

de prioridades vigente, a complexidade e resistência à descentralização dos 

serviços de saúde mental, a dificuldade de implementação de cuidados de 

saúde mental na APS e a falta de profissionais médicos e não médicos 

treinados e capacitados para atender essa demanda164. Outro fator crucial é 

a falta de recursos financeiros nos países de baixa e média renda para a 

atenção à saúde mental, que muitas vezes são distribuídos de forma 

inadequada165. 

        Devido à escassez de profissionais em saúde mental no Brasil e em 

outros países de baixa e média renda, especialmente no setor público, deve-

se considerar o desenvolvimento de intervenções que alcancem um grande 

número de indivíduos, sem necessariamente utilizar serviços de saúde ou 

profissionais especializados em saúde mental166. Estudos têm demonstrado 

a eficácia de intervenções em saúde mental com a utilização de terapias de 

resolução de problemas, cuidados colaborativos e transferência de tarefas. 

Por exemplo, nos Estados Unidos, um modelo de cuidados colaborativos em 

idosos com depressão e aplicado por enfermeiras ou psicólogos treinados 

mostrou ser mais eficaz que os cuidados de rotina disponibilizados pelos 
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médicos de atenção primária. Além disso, esse programa foi mais custo-

efetivo num período de quatro anos que os cuidados usuais124-126.  

        Aproximadamente 90% dos estudos sobre intervenções em saúde 

mental ocorrem em países de alta renda. Entre os estudos em países de 

baixa e média renda, apenas 25% dos ensaios clínicos são desenvolvidos 

para intervenções em depressão e o restante dessa proporção para 

intervenções em pacientes com esquizofrenia167. Ensaios clínicos realizados 

no Chile e Paquistão, utilizando cuidados colaborativos e transferência de 

tarefas, apresentaram resultados importantes de melhora nos sintomas 

depressivos quando comparado aos cuidados de rotina168-170. Esses 

resultados positivos reforçam a necessidade de mais estudos de intervenção 

em países de baixa e média renda, que poderão trazer alternativas eficazes 

e custo-efetivas para suprir as necessidades de saúde mental nessas 

regiões. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Este é o primeiro estudo de base populacional em idosos brasileiros 

que traz informações sobre: 

1. A associação e o impacto de sintomas depressivos e da depressão CID-

10 na incapacidade funcional em idosos, independe das características 

demográficas, condições socioeconômicas, morbidades físicas e 

demência; 

2. As características da incapacidade funcional e sua evolução em uma 

população de idosos, de acordo com os critérios da ICF; e 

3. A relação entre sintomas depressivos e depressão CID-10 como fatores 

de preditores da incapacidade funcional em idosos num período de dois 

anos; 

No Brasil existe a necessidade urgente de estruturação de políticas e 

serviços de saúde que contemplem o cuidado integral da pessoa idosa. 

Essas ações podem proporcionar manutenção da capacidade funcional e, 

consequentemente, idosos ativos por maior período de tempo possível. 

Políticas de seguridade social também poderão colaborar para a diminuição 

da incapacidade funcional na população idosa.   Além disso, profissionais de 

saúde treinados e abordagem dos transtornos mentais concomitante às 

morbidades físicas, tornam-se mandatórios para diminuir incapacidade 

funcional, desfechos negativos de saúde e melhorar a qualidade de vida nos 

idoso. 
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Evidências sobre a associação de sintomas depressivos clinicamente 

relevantes em idosos e incapacidade funcional já são suficientes para que se 

pense em intervenções em saúde mental, principalmente nos países de 

baixa e média renda. Essas intervenções devem abranger o maior número 

de idosos, estar disponíveis em regiões de difícil acesso, ser factíveis e 

custo-efetivas e ter facilidade de adequação nas diferentes configurações de 

serviços e contextos de saúde.  

Há necessidade de mais estudos sobre a saúde mental e a 

incapacidade funcional em idosos no Brasil e em países em 

desenvolvimento. O Brasil é um país com grande potencial em pesquisa e 

poderá encabeçar futuras investigações de intervenções em saúde mental 

em idosos e na população geral. 
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9 ANEXOS 

 

ANEXO A - Instrumento de Avaliação de Incapacidade Funcional 
WHODAS 2.0 

 
 
 
PENSE SOBRE OS ÚLTIMOS 30 DIAS E RESPONDA AS PERGUNTAS PENSANDO SOBRE 

QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE EM FAZER AS ATIVIDADES ABAIXO. PARA CADA 

QUESTÃO, POR FAVOR, MARQUE SOMENTE UMA RESPOSTA. 
 

NOS ÚLTIMOS 30 DIAS – CODIFIQUE: 

NENHUMA    0 
DIFICULDADE LEVE   1 
DIFICULDADE MODERADA  2 
DIFICULDADE GRAVE   3 
DIFICULDADE EXTREMA/   
NÃO CONSEGUE FAZER                         4 
 
DAS 1. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA PERMANECER EM PÉ POR 

LONGOS PERÍODOS, COMO 30 MINUTOS? 
 
DAS 2. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA CUIDAR DOS SEUS AFAZERES 

DOMÉSTICOS? 
 
DAS 3. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA APRENDER UMA NOVA TAREFA, 
POR EXEMPLO, APRENDER A IR A UM LUGAR NOVO? 
 
DAS 4. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES 

COMUNITÁRIAS (POR EXEMPLO, FESTIVIDADES RELIGIOSAS OU OUTRAS ATIVIDADES) 
DA MESMA MANEIRA QUE OUTRAS PESSOAS? 

 

DAS 5. QUANTO O SR/SRA TEM SIDO EMOCIONALMENTE PREJUDICADO PELOS SEUS 

PROBLEMAS DE SAÚDE?  
 
ESTA CODIFICAÇÃO É APENAS 
PARA A QUESTÃO 5           0.  NADA 

                                                                          1.  POUCO 
                                                                          2.  MODERADAMENTE 
                                                                          3.  GRAVEMENTE 
                                                                          4.  EXTREMAMENTE 

 

0=NENHUMA  1=LEVE 2=MODERADA  3=GRAVE     

4=EXTREMA 
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DAS 6. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA CONCENTRAR-SE EM FAZER 

ALGUMA COISA POR DEZ MINUTOS? 
 
DAS 7. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA ANDAR LONGA DISTÂNCIAS, 
COMO UM QUILÔMETRO (OU EQUIVALENTE)? 
 
DAS 8. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA LAVAR O SEU PRÓPRIO CORPO? 
 
DAS 9. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA SE VESTIR?          
 
DAS 10. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA LIDAR COM PESSOAS QUE O 

SR/SRA NÃO CONHECE? 
 
DAS 11. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA MANTER UMA AMIZADE?    
 
DAS 12. QUANTA DIFICULDADE O SR/SRA TEVE PARA EXECUTAR SEU TRABALHO 

DIÁRIO E SUAS ATIVIDADES USUAIS?  

 

1. DE FORMA GERAL, COMO O SR/SRA CLASSIFICARIA A SUA SAÚDE NESTES 

ÚLTIMOS 30 DIAS? 

              0. MUITO BOA 

  1. BOA 

  2. REGULAR 

  3. RUIM 

  4. MUITO RUIM 

 

2.  EM GERAL, O QUANTO ESTAS DIFICULDADES INTERFEREM COM SUA VIDA? 
             0.  NADA 

                      1.  POUCO 
                      2.  MODERADAMENTE 
                      3.  GRAVEMENTE 
                      4.  EXTREMAMENTE 

4. EM GERAL, NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, POR QUANTOS DIAS ESTAS DIFICULDADES 

ESTIVERAM PRESENTES? 
 
5. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, POR QUANTOS DIAS O SR/SRA ESTEVE TOTALMENTE 

INCAPAZ DE EXECUTAR SUAS ATIVIDADES USUAIS OU DE TRABALHO POR CAUSA 

DE ALGUMA CONDIÇÃO DE SAÚDE? 
 
6. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, SEM CONTAR OS DIAS QUE O SR/SRA FICOU TOTALMENTE 

INCAPAZ, POR QUANTOS DIAS O SR/SRA REDUZIU SUAS ATIVIDADES USUAIS OU 

DE TRABALHO POR CAUSA DE QUALQUER CONDIÇÃO DE SAÚDE?  
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os 
participantes do SPAH 
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ANEXO C - Aprovação do SPAH pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
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ANEXO D - Aprovação do SPAH pelo Comitê em Pesquisa do Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo 
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ANEXO E - Aprovação do presente estudo pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo 

 

  



126 
 

ANEXO F - Artigo publicado na revista European Archives of Psychiatry 
and Clinical Neurosciences (online), referente a dados da presente 

investigação 
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