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RESUMO 

 

Watfe GMP. Incapacidade funcional em idosos cadastrados na Estratégia Saúde da 

Família nos municípios de São Paulo e Manaus: prevalência e fatores associados 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Introdução: O envelhecimento da população é uma preocupação mundial, 

principalmente quando acompanhado de incapacidade funcional (IF). Compreender a 

prevalência de IF e seus fatores associados é, portanto, apropriado para planejar 

estratégias de cuidados em saúde. Objetivos: Este estudo investigou a prevalência e 

os fatores associados à IF entre idosos atendidos pela Estratégia Saúde da Família 

(ESF) nas cidades brasileiras de São Paulo e Manaus. Métodos: Foram utilizadas 

bases de dados coletadas entre 2010 - 2011 de uma investigação sobre a prevalência 

de depressão e fatores associados em idosos com 60 anos ou mais cadastrados na 

Atenção Primária de São Paulo e Manaus, Brasil. 1.375 participantes foram 

selecionados aleatoriamente, sendo 702 em São Paulo e 673 em Manaus. O desfecho 

principal foi a IF, avaliada através do instrumento WHODAS 2.0. versão 12 itens. 

Investigou-se a associação entre IF global e grave com características 

sociodemográficas, de saúde, suporte social e estilo de vida dos idosos, e identificou-

se quais áreas de vida são afetadas pela IF. Resultados: A prevalência de IF global 

foi maior em Manaus em relação a São Paulo (66,2% vs. 56,4%). O nível de 

desenvolvimento socioeconômico foi menor em Manaus. Em ambas as cidades, os 

domínios da participação social e mobilidade do WHODAS 2.0 apresentaram maior 

comprometimento. Ter duas ou mais morbidades e autopercepção pior de saúde 

foram associadas à IF em ambas as cidades. O número de consultas médicas na 

Unidade Básica de Saúde não foi associado à IF. Conclusão: Maior prevalência de 

morbidades e menor desenvolvimento socioeconômico em Manaus podem explicar a 

maior prevalência de IF nessa cidade. Este dado pode ser um sinal de alerta para 

outros países de baixa e média renda, onde a população idosa tenha menos acesso à 

Atenção Primária quando comparado ao Brasil. 

 

Descritores: Pessoas com deficiência; Envelhecimento; Atenção primária à saúde; 

Estratégia saúde da família; Qualidade de vida; Brasil. 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Watfe GMP. Disability in older adults registered in Family Health Strategy at the cities 

of San Paulo and Manaus: prevalence and associated factores [dissertation]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

Background: Population aging is a concern worldwide, especially when accompanied 

by disability. Understanding the prevalence of disability and associated factors is 

therefore appropriate to plan health care strategies. Objectives: This study estimates 

the prevalence of disability and associated factors in older adults living in areas 

covered by Family Health Strategy in the Brazilian cities of São Paulo and Manaus. 

Methods: Databases were collected between 2010 and 2011 from a larger 

investigation on the prevalence of depression and associated factors in older adults 

aged 60 years or over, registered in Primary Care Clinics in São Paulo and Manaus, 

Brazil. 1,375 participants were randomly selected, 702 in São Paulo and 673 in 

Manaus. Disability was the main outcome, evaluated using the 12-items WHODAS 2.0 

instrument. We investigated the association between global and severe disability with 

socio-demographic characteristics, health, social support and lifestyle of older adults. 

We also identified which areas of life are affected by disability. Results: The 

prevalence of global disability was higher in Manaus than in São Paulo (66.2% vs. 

56.4%). The level of socioeconomic development was lower in Manaus. In both cities, 

social participation and mobility domains of WHODAS 2.0 were the most affected. 

Having two or more morbidities and worse self-perception of health were associated 

with disability in both cities. The number of medical consultations in Primary Care 

Clinics was not associated with disability. Conclusion: Greater prevalence of 

morbidities and lower socioeconomic development in Manaus may explain the higher 

prevalence of disability in this city. This data may be a warning for other low- and 

middle-income countries, where the elderly population has less access to primary 

health care when compared to Brazil. 

 

Descriptors: Disabled persons; Aging; Primary health care; Family health strategy; 

Quality of life; Brazil. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

O envelhecimento populacional acontece mundialmente de forma rápida e 

é um desafio para a sociedade que precisa se reorganizar e oferecer condições 

adequadas para atender às novas demandas de saúde. Frente a esta 

realidade, todos os países estão enfrentando desafios para garantir que seus 

sistemas de saúde estejam prontos para se adaptar a estas mudanças (OMS, 

2018). Segundo projeções da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

apresentadas em 2018, entre 2015 e 2050 a proporção da população mundial 

com mais de 60 anos passará de 12% (900 milhões) para 22% 

(aproximadamente 2 bilhões), sendo que em 2020 esta proporção será superior 

ao de crianças até cinco anos. Atualmente, 125 milhões de pessoas têm 80 

anos ou mais. Projeções demonstraram que em 2050 80% das pessoas idosas 

estarão vivendo em países de baixa e média renda (OMS, 2018), configurando 

desafios ainda maiores para a saúde pública desses países (Kalache, 2008; 

Brasil, 2006a; Brasil, 2012). 

 

No Brasil o processo de envelhecimento da população vem ocorrendo de 

modo acelerado desde a década de 50. A partir de 1970, o Brasil teve seu perfil 

demográfico transformado de uma sociedade rural e tradicional (com muitos 

filhos e alto risco de morte na infância) para uma sociedade principalmente 

urbana e menos numerosa (Leone et al., 2010). A transição demográfica se 

iniciou com a redução das taxas de mortalidade e queda das taxas de 

natalidade, alterando a estrutura etária da população (Alves, 2008). Na última 
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pesquisa censitária, em 2010, cerca de 19 milhões de brasileiros tinham 60 

anos ou mais, representando mais de 10,8% da população. Estima-se que em 

2060 o percentual da população brasileira acima de 60 anos será 33,7% (IBGE, 

2010).  

 

Embora as pessoas estejam vivendo mais, há evidências sugestivas de 

que os idosos de hoje não estão vivendo com mais qualidade em comparação 

aos seus pais (OMS, 2018). Projeções apontam que mundialmente a 

população idosa institucionalizada está prevista para crescer 245% até 2060 

(Manton, 1989). Deste modo, conhecer o status funcional da população idosa 

se faz importante para identificar pontos vulneráveis e suas necessidades de 

saúde (Veiga et al., 2016). 

 

Considerando este cenário, estudos em todo mundo têm apontado a 

incapacidade funcional como um problema crescente na população idosa, 

necessitando de ações de prevenção e cuidado (OMS, 2018; Alves et al., 

2008). Mundialmente, a população idosa com incapacidade funcional tende a 

crescer 179% até 2060, segundo um estudo norte-americano que também 

demonstrou que a população idosa que vive na comunidade e é dependente 

em cinco a seis atividades de vida diária tende a crescer 208%  (Manton, 1989). 

A incapacidade funcional aumenta o risco de mortalidade (Gomez-Olive et al., 

2017) e a necessidade de cuidado de longo prazo. Aumenta também a 

possibilidade de institucionalização, afetando pacientes e suas famílias em 

termos econômicos, sociais e emocionais, e impactando economicamente os 

sistemas de saúde (Silva et al., 2013).  
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Frente a esta problemática, o presente estudo busca compreender se a 

incapacidade funcional está associada a características sociodemográficas, de 

saúde, suporte social e estilo de vida dos idosos, identificando também quais 

áreas de vida são mais afetadas. Investigar as características dos idosos que 

são comumente avaliadas pelos profissionais de saúde, especificamente da 

Atenção Básica no Brasil, pode colaborar na definição de estratégias para a 

organização do sistema de saúde, auxiliando na alocação de recursos e 

priorização das ações para esta população. 

 

1.1 Incapacidade funcional 

 

A incapacidade funcional pode ser definida como um processo dinâmico 

mensurado em grau ou níveis (leve, moderado ou grave, por exemplo) (Peek et 

al., 2003; Hardy et al., 2005; Parahyba et al., 2005), que se apresenta pela 

dificuldade ou necessidade de ajuda para o indivíduo executar atividades 

básicas ou complexas de vida cotidiana, afetando sua independência (Alves et 

al., 2008; Paschoal, 2002; Ramos, 2003; Kalache et al., 1987; Rosa et al., 

2003). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a incapacidade 

funcional como qualquer restrição ou falta de habilidade para desempenhar 

uma atividade da maneira ou dentro do intervalo esperado para um indivíduo, 

decorrente de uma deficiência. Para se avaliar a dificuldade na realização de 

tarefas, os critérios utilizados são subjetivos, tendo a maioria dos estudiosos 

preferência por utilizar instrumentos ou escalas de dependência para mensurar 

incapacidade funcional (Guccione, 2002; Jette, 1994; Freedman et al., 2002; 

Reynolds & Silverstein, 2003). 
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Escalas e instrumentos que avaliam a capacidade na realização das 

atividades de vida diária como: tomar banho, vestir-se, alimentar-se, usar o 

vaso sanitário, trabalhar, utilizar o transporte, preparar uma refeição, 

administrar o próprio dinheiro (Alves et al., 2008; Katz et al., 1963; Lawton & 

Brody, 1969), e a mobilidade como: se deslocar dentro e fora do domicilio, 

transferir-se da cama para a cadeira, subir e descer escadas (Alves et al., 

2008; Guralnik et al., 1996), são comumente utilizados pela comunidade 

científica para avaliar incapacidade funcional (Paschoal, 2002; Katz, 1983; 

Crimmins et al., 1994; Persson et al., 1999). No entanto, para o presente 

estudo foi escolhido o instrumento “Escala de Avaliação de Incapacidades da 

Organização Mundial da Saúde 2.0” (World Health Organization Disability 

Assessment Schedule 2.0 - WHODAS 2.0) para avaliar os domínios de vida 

mais afetados pela incapacidade funcional. Este instrumento foi criado pela 

OMS em 2010, e fornece um perfil e uma mensuração confiável da 

funcionalidade e incapacidade aplicável a diferentes culturas e populações, 

visto ser uma medida genérica (Silveira et al., 2013). 

 

1.2 Incapacidade funcional e características sociodemográficas 

 

Contextualmente, as condições econômicas podem explicar as variações 

regionais e a grande diversidade nos níveis de incapacidade funcional entre os 

idosos. Fatores como água potável e saneamento básico precários, condições 

de trabalho e nutrição ruins, pobreza, condições de vida e de trabalho 

inseguras, acidentes e condições climáticas severas (muito quente ou muito 

frio) têm impacto importante na saúde das populações (Alves, 2010; WHO, 
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2011). Estudos internacionais apontam o contexto como fator preponderante no 

agravamento da incapacidade funcional (WHO, 2011; Freedman et al., 2008; 

Yen et al., 2009; Ikels, 1991; Gannon & Walsh, 2011).  Freedman e 

colaboradores (2008) mostraram que as condições do bairro, como por 

exemplo violência, limpeza e acessibilidade, influenciam a capacidade 

funcional do idoso. O risco para incapacidade funcional em idosos é 

aumentado em bairros de baixa e média renda, visto características como: ruas 

e calçadas acidentadas, pavimentação ausente ou inadequada, criminalidade 

no bairro e a presença ou ausência de líderes comunitários, por exemplo 

(Freedman et al., 2008; Yen et al., 2009; Ikels, 1991; Gannon & Walsh, 2011). 

 

Em geral, as mulheres e os idosos mais velhos são os grupos 

populacionais com maior prevalência de incapacidade funcional, segundo 

estudos realizados em vários países da Europa, Ásia, África, Américas e 

Oriente Médio (Almazán-Isla et al., 2014, Biritwun et al., 2016, Katta et al., 

2017, Naidoo et al., 2017, Jasser et al., 2017, Adib-Hajbaghery, 2011, Ćwirlej-

Sozańska et al., 2018, Almazán-Isla et al., 2017; Rodrigues et al., 2009; 

Hosseinpoor et al., 2012). Estudos nacionais e internacionais associaram a 

incapacidade funcional ao aumento da idade, baixa renda e menor 

escolaridade (Alves, 2010; Silva, 2013; Van den Brink et al., 2003; Berkman et 

al., 1989; Graciani et al., 2004; Alves et al., 2008; Huisman et al., 2003; Alves & 

Rodrigues, 2005; Jasser et al., 2017; Courtney-Long, 2015). 

 

No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

inquérito populacional conduzido pelo IBGE-Brasil de abrangência nacional, é 
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realizado através de entrevistas domiciliares e informações auto referidas 

(IBGE, 2018a). Em 1998, a PNAD publicou um relatório sobre fatores 

sociodemográficos associados à incapacidade funcional utilizando uma 

amostra nacional com 28.943 idosos. Análises mostraram que maior 

incapacidade funcional esteve associada ao aumento da idade, menor renda e 

menor escolaridade. A PNAD realizada em 2003 contou com amostra de 

253.097 adultos. Este estudo mostrou aumento de incapacidade funcional 

grave com o aumento da idade. As médias da expectativa de vida entre 

homens e mulheres após os 60 anos foram de 19 e 22 anos, respectivamente, 

e a média de anos vividos com incapacidade funcional grave foi de 16,1 

(Barros et al., 2006). Análises realizadas com dados dos inquéritos da PNAD 

de 1998 e 2003 mostraram associações de incapacidade funcional com ser 

mulher, maior idade e menor renda. A associação entre menor renda familiar e 

piora na incapacidade funcional persistiu após a análise ser ajustada para 

idade, nível educacional, região, área urbana e ano do inquérito (Lima-Costa et 

al., 2011). 

 

Outros fatores que influenciam na incapacidade funcional também devem 

ser analisados. Dois estudos brasileiros revelaram, por exemplo, que a maioria 

dos idosos ainda possui renda igual ou inferior a um salário mínimo e gasta 

aproximadamente um quarto da renda com medicamentos, interferindo assim 

na qualidade de vida (Lima-Costa et al., 2003; Lima-Costa et al., 2007).  
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1.3 Incapacidade funcional e saúde  

 

Estudos mostraram que o declínio funcional está relacionado às 

condições de saúde (Alves et al., 2010; Silva, 2013; Van den Brink et al., 2003; 

Berkman et al., 1989; Graciani et al., 2004; Alves et al., 2008; Huisman et al., 

2003; Alves & Rodrigues, 2005). Pior auto percepção de saúde e presença de 

doenças crônicas também estão associados ao aumento da incapacidade 

funcional para ambos os sexos (Baron-Epel & Kaplan, 2001; Lima-Costa et al., 

2003; Gomez-Olive et al., 2017; Pedro-Cuesta et al., 2011; Naidoo et al., 2017; 

Courtney-Long, 2015; Silva et al., 2013; Giacomin et al., 2018; Adib-

Hajbaghery, 2011; Waterhouse et al., 2017; Argyriou et al., 2017; Ćwirlej-

Sozańska et al., 2018; Sousa et al., 2009). Idosos com artrite, diabetes, 

bronquite, hipertensão, doença cardíaca, insuficiência renal crônica, depressão 

e tuberculose têm maior chance de apresentar incapacidade funcional (Silva, 

2013; Alves & Rodrigues, 2005; Berkman et al., 1989; Barros et al., 2006; 

Crimmins & Seeman, 2001). Incapacidade funcional também está associada a 

maior risco de mortalidade (Gomez-Olive et al., 2017). 

 

Atualmente, três quartos da população brasileira acima de 49 anos têm 

pelo menos uma doença crônica (Macinko et al., 2018). Controlar as doenças 

crônicas se faz necessário como estratégia de prevenção, visto serem 

prevalentes na população idosa e poderem influenciar na incapacidade 

funcional dessa população (Sousa et al., 2009).  
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1.4 Incapacidade funcional e suporte social 

 

Estudos mostraram que a maioria dos idosos que não trabalha e recebe 

aposentadoria necessita do apoio de outras pessoas. Um estudo realizado com 

200 famílias que continham pelo menos um idoso com 70 anos ou mais em 

dois bairros de Cantão, na China, revelou que 87% dos idosos estavam sob os 

cuidados de familiares que tinham entre 18 e 62 anos. Dentre estes, 10% dos 

entrevistados eram cuidados por familiares em sistema de rodízio e 4% tinham 

cuidadores particulares. O governo chinês considera que cuidar do idoso é 

responsabilidade prioritária da família, mesmo que não haja consanguinidade. 

Assim, as famílias se organizam tanto financeiramente quanto fisicamente para 

que não faltem cuidados à pessoa idosa. Quando não há a presença de 

alguém da família, a própria comunidade assume os cuidados (Ikels, 1991).  

 

Outros estudos mostraram que nos países em desenvolvimento idosos 

com alto grau de incapacidade funcional recebem suporte de uma rede informal 

que inclui familiares, amigos, vizinhos e membros da comunidade cujas 

atividades são, em geral, realizadas voluntariamente (Crimmins & Seeman, 

2001;  Freedman et al., 2008; Yen et al., 2009; Ikels, 1991; Gannon & Walsh, 

2011; Chaimowicz, 1997; Caldas, 2003). No Brasil, um estudo realizado no 

município de São Paulo em 1993 demonstrou que 2% dos idosos avaliados 

não contavam com nenhuma ajuda familiar; 40% contavam com a ajuda do 

cônjuge; 35% contavam com a ajuda da filha; 11% com o filho e 10% com toda 

a família. Outro estudo realizado em 1998 em São Paulo sobre o apoio 

domiciliar oferecido às pessoas com incapacidade funcional grave apontou que 
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mais de 90% das famílias entrevistadas referiram não ter recebido auxílio de 

serviços, organizações ou grupos voluntários. A falta de informação sobre 

como realizar os cuidados para com a pessoa idosa foi uma das maiores 

problemáticas referidas em alguns estudos brasileiros (Caldas, 2003).  

 

1.5 Incapacidade funcional e estilo de vida 

 

Aspectos como a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e 

reabilitação são fatores referidos pelos idosos que influenciaram na qualidade 

do cuidado (Caldas, 2003). Serviços de saúde despreparados para o 

atendimento têm impacto importante na saúde das populações (WHO, 2011). 

Estudos mostraram que maior utilização dos serviços de saúde está associada 

ao aumento da incapacidade funcional para ambos os sexos (Baron-Epel & 

Kaplan, 2001; Lima-Costa et al., 2003). 

  

A incapacidade funcional afeta áreas importantes para a vida 

independente, como trabalho, lazer e participação social (Gontijo et al., 2016; 

Almazán-Isla et al., 2014; Veiga et al., 2016; Alves et al., 2010; Barbosa et al., 

2014; Rosa et al., 2003). Esse é um alerta para o Sistema Único de Saúde 

(SUS), visto a rapidez com que o processo de envelhecimento acontece no 

Brasil (United Nations, 2015). Deste modo, é importante que a Atenção 

Primária, um dos principais modelos de atenção em saúde do Brasil, esteja 

atenta à incapacidade funcional em idosos e crie estratégias para prevenir e 

tratá-la, tendo como aliada a Estratégia Saúde da Família (ESF) em áreas de 

baixa renda. 
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1.6 A Estratégia Saúde da Família no Brasil 

 

Em 2017, mais de 30 milhões de brasileiros tinham 60 anos ou mais 

(IBGE, 2018a) e aproximadamente dois terços tratavam seus problemas de 

saúde no SUS (Macinko et al., 2018). De acordo com a Política Nacional do 

Idoso, a Atenção Primária é a principal porta de entrada para os serviços 

públicos de saúde que, dentre outras prioridades, intervem nas condições de 

saúde que podem resultar em incapacidade funcional (Brasil, 2006a). A 

Estratégia Saúde da Família (ESF), principal modelo de Atenção Primária no 

SUS e implantada em 2014, é estabelecida em todo o território brasileiro, 

principalmente nas áreas de baixa renda (Brasil, 2006a). Seu foco está 

centrado na família e comunidade, na participação ativa dos trabalhadores de 

saúde e no empoderamento da comunidade. Embora seja papel da ESF 

organizar o atendimento integral das famílias cadastradas e assistidas, o SUS 

não está preparado para atender às crescentes demandas da população idosa, 

como identificar e prevenir a incapacidade funcional e planejar ações 

individuais e coletivas para eliminar os fatores de risco relacionados (Barbosa 

et al., 2014). 

 

Em 2012, estimou-se que 105.542.967 pessoas eram cobertas pela ESF, 

com presença em 5.298 municípios e cobrindo aproximadamente 54,86% da 

população brasileira. A ESF prioriza a intersetorialidade, a territorialização, a 

descentralização, a equidade e grupos populacionais com maior risco de 

adoecer (Brasil, 2012). Em 2006, pactuou-se na Atenção Primária a 

implantação do Programa Saúde do Idoso, tendo os profissionais envolvidos na 
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Atenção que cumprir os preceitos da Política Nacional do Idoso e do Estatuto 

do Idoso (Brasil, 2006b). Nas unidades de saúde os idosos têm sido 

acompanhados em programas específicos, estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde (Nunes et al., 2010). 

 

Conhecer o estado funcional da população idosa permite identificar as 

necessidades de saúde dessa população e o grupo de idosos mais vulneráveis, 

o que ajuda a definir prioridades para alocação de recursos (Veiga et al., 2016) 

e criação de políticas de saúde que previnam o surgimento e agravamento de 

incapacidade funcional, no âmbito da Atenção Primária. Sendo a incapacidade 

funcional uma consequência não natural do envelhecimento (Rowe & Kahn, 

1997; Depp & Jeste, 2006), deve ser vista pela Atenção Primária e amplamente 

evitada e tratada (Brasil, 2006a; Kalache, 2008).  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Foram encontrados diversos estudos relacionados à incapacidade 

funcional em todo o mundo. No entanto, as associações foram as mais 

variadas, havendo poucos estudos que se relacionassem com o tema deste 

estudo, devido a metodologias, faixa etária e definições de incapacidade 

funcional diferentes. Assim, para comparação dos dados deste estudo com 

outros estudos, foram priorizados aqueles a partir dos anos 2000, nacionais e 

internacionais, realizados apenas com adultos. 

 

Alguns estudos compararam a prevalência de incapacidade funcional 

entre países e atribuíram suas diferenças às características populacionais 

(Sousa et al., 2009; Gomez-Olive et al., 2017). Dentro os idosos, a prevalência 

de incapacidade funcional foi geralmente maior entre as mulheres, as faixas 

etárias mais velhas, indivíduos com menor nível de escolaridade, com mais 

comorbidades e residentes em países de renda média e baixa, como 

demonstrado por estudos realizados em países da Europa, Ásia, África, 

Américas e Oriente Médio (Rodrigues et al., 2009; Sousa et al., 2009; Adib-

Hajbaghery, 2011; Pedro-Cuesta et al., 2011; Hosseinpoor et al., 2012; Silva et 

al. 2013, Almazán-Isla et al., 2014; Courtney-Long, 2015; Biritwun et al., 2016; 

Almazán-Isla et al., 2017; Argyriou et al., 2017; Gomez-Olive et al., 2017; 

Jasser et al., 2017; Katta et al., 2017; Naidoo et al., 2017; Waterhouse et al., 

2017; Ćwirlej-Sozańska et al., 2018; Giacomin et al., 2018). Em um estudo 

brasileiro que incluiu pessoas com 65 anos ou mais, residentes em áreas de 
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favelas e/ou cobertas pela ESF nos distritos do Butantã, Rio Pequeno e 

Raposo Tavares, localizados na zona oeste da cidade de São Paulo, 67,2% 

dos participantes apresentaram algum grau de incapacidade funcional (Silva, 

2013).  

 

O World Health Survey (WHS), estudo multicêntrico que envolveu 70 

países e foi realizado entre 2002 e 2004 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), chama atenção para o fato de que nos países pobres, onde em geral a 

saúde das populações é precária em relação aos países ricos, os problemas de 

saúde já existentes podem se agravar, tendo como consequência o 

agravamento da incapacidade funcional em idosos (WHO, 2011). 

 

Estudos mostraram que incapacidade funcional estava significativamente 

associada a múltiplas comorbidades e à autopercepção ruim de saúde (Kim et 

al., 2005; Sousa et al., 2009; Alves et al., 2010; Adib-Hajbaghery, 2011; Pedro-

Cuesta et al., 2011; Gomez-Olive et al., 2017; Waterhouse et al., 2017).  

 

Em relação ao instrumento WHODAS 2.0, alguns estudos investigaram 

incapacidade funcional em relação aos seis domínios do WHODAS 2.0. A 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2003 mostrou que a 

incapacidade funcional esteve relacionada mais frequentemente à mobilidade, 

como, por exemplo, subir escadas ou caminhar por 1 km (Barros et al., 2006). 

Estudos realizados na Espanha, Polônia, Irã, aldeias rurais da Índia e Brasil 

mostraram que a mobilidade e a participação social foram os domínios mais 

relatados, ou seja, com maior comprometimento (Shahbazi et al., 2007; Adib-
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Hajbaghery, 2011; Virués-Ortega et al., 2011; Almazán-Isla et al., 2014; Katta 

et al., 2017; Ćwirlej-Sozańska et al., 2018; Silva, 2013). 

 

Outros estudos apontaram comprometimento em relação às atividades de 

vida diária. Um estudo brasileiro realizado na região metropolitana de Belo 

Horizonte com 1.786 idosos mostrou prevalência de incapacidade funcional 

neste domínio de 16% (Giacomin et al., 2008), menor em relação a outro 

estudo realizado na região de Pelotas com 598 idosos que apresentou 

prevalência de 26,8% para a realização das atividades de vida diária (Del Duca 

et al., 2009). 

 

Estudos conduzidos na República Dominicana, em Cuba, Peru, México, 

Venezuela, África do Sul, Rússia, Gana, China e Índia definiram incapacidade 

funcional a partir da dificuldade em qualquer dos critérios de avaliação (assim 

como o presente estudo), apresentando prevalência de incapacidade funcional 

entre 43% e 93% (Sousa et al., 2009; Biritwum et al., 2016; Gaskin et al., 2017; 

Naidoo et al., 2017).  

 

Um estudo realizado na Polônia com idosos entre 60 e 70 anos definiu 

incapacidade funcional a partir de 5% em um score de 0 a 100 e apresentou 

prevalência de incapacidade funcional mínima de 67% (Cwirlej-Sozanska et al., 

2018). Já no Brasil, dois estudos definiram incapacidade funcional através da 

dificuldade apresentada para a realização das atividades de vida diária e 

apresentaram prevalência de incapacidade funcional de 38,1% e 23,2%, 

respectivamente (Giacomin et al., 2018; Barbosa et al., 2014).  
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Em relação à faixa etária da população estudada, estudos consideraram 

idades diferentes para estudar a incapacidade funcional. Um estudo realizado 

em 17 países com adultos a partir de 18 anos apresentou prevalência de 

incapacidade funcional entre 14,7% (México) a 45,95% (Israel) (Korff et al. 

2008). Um estudo norte-americano realizado com adultos da mesma faixa 

etária apresentou prevalência de 22,2% (Courtney-Long, 2015). Outros estudos 

investigaram populações acima de 50 anos, que apresentaram prevalência de 

incapacidade funcional entre 68% e 94% (Biritwum et al., 2016; Jasser et al., 

2017; Giacomin et al., 2018; Gaskin et al., 2017). 

 

Na tabela 1 segue um resumo dos estudos selecionados e considerados 

para a comparação das prevalências de incapacidade funcional com o presente 

estudo, considerando a relevância, as metodologias utilizadas e as definições 

de incapacidade. Outros estudos foram encontrados e considerados para 

citação ao longo deste estudo, mas não puderam ser comparados com as 

prevalências de incapacidade funcional, visto suas metodologias e definições 

de incapacidade funcional serem muito diversas das utilizadas no presente 

estudo. 
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Tabela 1. Revisão de literatura: estudos selecionados 

Dados do estudo  Local onde foi realizado  Método  

Definição de 

incapacidade 

funcional (IF) 

 

Prevalência de 

incapacidade 

funcional (IF) 

         
Contribution of chronic 
diseases to disability in 

elderly people in countries 
with low and middle 

incomes: a 10/66 Dementia 
Research Group 

population-based survey 
(2009). 

 
Autores: Sousa, R.M. et al. 

 China, Índia, Cuba, 
República Dominicana, 

Venezuela, México, Peru 

 ▪ N = 15022 
 

▪ População estudada: 
idosos com idade acima 
de 65 anos 

 
▪ Usou WHODAS 2.0 – 

versão 12 itens, mas não 
avaliou os seis domínios 

 Duas variáveis 
dicotômicas (sim/não) 

 
0 = sem IF 
1 = com IF 

 

 IF = de 43 a 69% 
(exclui-se a China 

urbana e Índia rural por 
serem discrepantes em 

relação aos demais, 
gerando dúvidas quanto 

à confiabilidade dos 
dados dessas regiões). 

         
 

The association between 
biopsychosocial factors 

and disability in a national 
health survey in South 

Africa (2017). 
 

Autores: Naidoo et al. 
 
 
 

  
África do Sul 

  
▪ N = 4974 

 
▪ População estudada: 

adultos com idade entre 
18 e 64 anos 

 
▪ Usou WHODAS 2.0 – 

versão 12 itens, mas não 
avaliou os seis domínios 

 

  
Duas variáveis 

dicotômicas (sim/não) 
 

0 = sem IF 
1 = com IF 

 

  
IF = 38,9% 

 

         
Modifications to the 

WHODAS-II for the World 
Mental Health Surveys: 

implications of filter items 
(2008). 

 Colômbia, México, Estados 
Unidos, Japão, Beijing, 

Shanghai, Nova Zelândia, 
Bélgica, França, Alemanha, 
Itália, Holanda, Espanha, 

 ▪ N = 80737 
 

▪ População estudada: não 
informou a idade, apenas 
“adultos” 

 Duas variáveis 
dicotômicas (sim/não) 

 
0 = sem IF 
1 = com IF 

 Colômbia           20.7% 
México              14.7% 
Estados Unidos 37.9% 
Japão                20.4% 
Beijing               18.2% 
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Autores: Korff et al. Ucrânia, Líbano, Nigéria, 
Israel 

▪ Usou WHODAS 2.0 – 
versão 36 itens, mas 
modificou a versão 
colocando filtro em 5 
domínios 

 
▪ Avaliou os domínios do 

WHODAS 2.0 
 

Shanghai           17.3% 
Nova Zelândia   36.3% 
Bélgica               29.1% 
França               29.0% 
Alemanha          23.6% 
Itália                   19.2% 
Holanda             33.9% 
Espanha            15.7% 
Ucrânia              44.6% 
Líbano               26.5% 
Nigéria              18.6% 
Israel                 45.9% 

         
 

Prevalence of and factors 
associated with frailty and 
disability in older adults 

from China, Ghana, India, 
Mexico, Russia and South 

Africa (2016). 
 

Autores: Biritwum et al. 

  
China, Gana, Índia, México, 

Rússia e África do Sul 

  
▪ N = 34123 

 
▪ População estudada: 

idosos com idade acima 
de 50 anos 

 
▪ Usou WHODAS 2.0 – 

versão 12 itens e avaliou 
os seis domínios  

 

  
Duas variáveis 

dicotômicas (sim/não) 
 

0 = sem IF 
1 = com IF 

  
China               69.6% 
Gana                85.4% 
Índia                 93.2% 
México              81.5% 
Rússia              91.8% 
África do Sul     77.0% 

         
Assessment of health, 

functioning and disability of 
a population aged 60–70 in 
south-eastern Poland using 

the WHO Disability 
Assessment Schedule 
(WHODAS 2.0) (2018). 

 
Autores: Ćwirlej-Sozańska 

et al. 

 Sudeste da Polônia  ▪ N = 1000 
 

▪ População estudada: 
idosos com idade entre 60 
e 70 anos 

 
▪ Usou WHODAS 2.0 – 

versão 12 itens e avaliou 
os seis domínios 

 IF global e grave são 
definidas conforme o 
escore 0-100, sendo: 
 
Escore 0-4 = sem IF 
Escore a partir de 5 = 
IF global 
Escore 50+ = IF grave 
 
 

 IF global = 67% 
 

IF grave = 6,3% 
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Analysis of Chronic 

Illnesses and Disability in a 
Community-Based Sample 
of Elderly People in South-

Eastern Poland (2018). 
 

Autores: Ćwirlej-Sozańska 
et al. 

  
Sudeste da Polônia 

  
▪ N = 1000 

 
▪ População estudada: 

idosos com idade entre 60 
e 70 anos 

 
▪ Usou WHODAS 2.0 – 

versão 36 itens e avaliou 
os seis domínios 

 

  
IF global e grave são 
definidas conforme o 
escore 0-100, sendo: 
 
Escore 0-4 = sem IF 
Escore a partir de 5 = 
IF global 
Escore 50+ = IF grave 
 

  
IF global = 67% 

 
IF grave = 6,3% 

 

         
Why sample selection 
matters in exploratory 

factor analysis: implications 
for the 12-item World 
Health Organization 

Disability Assessment 
Schedule 2.0 (2017). 

 
Autores: Gaskin et al. 

 China, Índia, México, 
Rússia, África do Sul, Gana 

 ▪ N = 2000 - 12000 
 

▪ População estudada: 
idosos com idade acima 
de 50 anos 

 
▪ Usou WHODAS 2.0 – 

versão 12 itens e avaliou 
os domínios 

 Duas variáveis 
dicotômicas (sim/não) 

 
0 = sem IF 
1 = com IF 

 

 IF = 68 a 94%  
 
China             68% 
Índia               94% 
México           84% 
Rússia            93% 
África do Sul  74% 
Gana              85% 

         
 

Avaliação da capacidade 
funcional dos idosos e 
fatores associados à 

incapacidade (2014). 

 
Autores: Barbosa et al. 

  
Brasil 

 
Município de Montes 

Claros/MG  
 

  
▪ N = 286 

 
▪ População estudada: 

idosos com idade acima 
de 60 anos 

 
▪ Não usou WHODAS 2.0 

(usou as escalas de 
Lawton & Brody e de 
Katz) 

 

  
Incapacidade funcional 

definida pela 
dificuldade na 
realização das 

atividades de vida 
diária 

  
IF = 38,1% 
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Prevalence of Disability 
and Disability Type Among 

Adults — United States, 
2013. (2015) 

 
Autor: Courtney-Long, E.A. 

Estados Unidos ▪ N = 465053 
 

▪ População estudada: 
adultos acima de 18 anos 

 
▪ Não usou WHODAS 2.0 

Duas variáveis 
dicotômicas (sim/não) 

 
0 = sem IF 
1 = com IF 

IF global = 22.2% 
 

         
 

Care and functional 
disabilities in daily activities 

– ELSI–Brazil (2018) 
 

Autores: Giacomin et al. 
 

 

  
Brasil 

  
▪ N = 9412 

 
▪ População estudada: 

idosos com idade acima 
de 50 anos 

 
▪ Usou WHODAS 2.0 e 

avaliou a dificuldade na 
realização das atividades 
de vida diária 

 

  
Duas variáveis 

dicotômicas (sim/não) 
 

0 = sem IF 
1 = com IF 

  
IF global = 23,2% 

 

         
Prevalence of disability 
among elderly people in 
the occupied Palestinian 

territory: a cross-sectional 
study (2017).  

 
Autores: Jasser et al.  

 

 Palestina  ▪ N = 8747 
 

▪ População estudada: 
idosos com idade acima 
de 50 anos 

 
▪ Não usou WHODAS 2.0 

 Duas variáveis 
dicotômicas (sim/não) 

 
0 = sem IF 
1 = com IF 

 IF = 29% 
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3  OBJETIVOS 

 

 

• Estimar a prevalência de incapacidade funcional global entre idosos 

cadastrados em Unidades Básicas de Saúde (UBS) com Estratégia Saúde 

da Família (ESF) nos municípios de São Paulo e Manaus, duas cidades 

brasileiras com diferentes características demográficas, socioeconômicas e 

culturais; 

• Investigar se a incapacidade funcional global e/ou a incapacidade funcional 

grave estão associadas a características sociodemográficas, de saúde, 

suporte social e estilo de vida dos idosos;  

• Identificar quais áreas de vida são mais afetadas; 

• Investigar as características dos idosos que são comumente avaliadas pelos 

profissionais da Atenção Básica, visando colaborar com a organização da 

ESF. 
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4  MÉTODO 

 

 

4.1 Desenho e população do estudo 

 

Estudo de corte transversal com idosos com 60 anos ou mais registrados 

em Unidades Básicas de Saúde (UBS) que adotam a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) nas áreas urbanas dos municípios de São Paulo e Manaus. Este 

estudo faz parte de uma investigação sobre prevalência de depressão e fatores 

associados em idosos cadastrados em UBS que adotam a ESF em São Paulo 

e Manaus. 

 

4.2 Cenário e participantes 

 

Os participantes selecionados para o presente estudo foram idosos com 

60 anos ou mais cadastrados em UBS que adotam a ESF nos municípios de 

São Paulo e Manaus. São Paulo está localizada na região sudeste do país e é 

a capital do Estado de São Paulo (o mais rico da federação). Manaus está 

localizada na área mais populosa e economicamente desenvolvida da região 

norte do país, a 3.885 km de São Paulo. Manaus é a capital do Estado do 

Amazonas, situada em uma área de rios e densa floresta amazônica, isolada 

de outros municípios da região amazônica. São Paulo tem uma população 

estimada de 11.253.503 habitantes, sendo 1.339.778 (11,9%) com sessenta 

anos ou mais (IBGE, 2011), enquanto que Manaus tem população estimada de 
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1.802.525 habitantes, sendo aproximadamente 108.151 (6%) com sessenta 

anos ou mais (IBGE, 2011; IBGE, 2015; IBGE, 2018b). 

 

As duas cidades têm significativas diferenças socioeconômicas, 

demográficas e culturais. As taxas de analfabetismo da população idosa do 

município de São Paulo são menores do que do município de Manaus. Em 

Manaus, 68,1% da população idosa mora em residência particular permanente 

com saneamento inadequado, sendo este percentual de 58% em São Paulo 

(IBGE, 2011; IBGE, 2010). Em relação à ESF, a população de São Paulo e 

Manaus possuem coberturas distintas, sendo 37,4% e 31,5% respectivamente.  

 

A ESF é um dos modelos de organização da Atenção Primária 

estabelecido em todo o território brasileiro, principalmente nas áreas mais 

pobres, sendo universal e gratuito (Paim et al., 2011). Em setembro de 2018 

haviam 42.960 equipes da ESF em todo o país, cobrindo uma população 

estimada de 150.360.000 em todas as faixas etárias, correspondendo a 

aproximadamente 62% da população 

(http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php). Esse percentual 

é menor em São Paulo e Manaus (32% e 28%, respectivamente). Um modelo 

mais tradicional de Atenção Primária abrange as áreas do país onde a ESF 

ainda precisa ser implementada. Por meio de suas equipes nas Unidades 

Básicas de Saúde, a ESF organiza o atendimento das famílias cadastradas no 

programa. Cada equipe de saúde da família é composta minimamente por um 

médico de família, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e até 12 

agentes comunitários de saúde. Cada equipe oferece atendimento abrangente 
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e longitudinal (promoção da saúde, prevenção de doenças e tratamento) para 

3.000 a 4.000 pessoas, dependendo da vulnerabilidade da população que vive 

na área de abrangência (Brasil, 2012). 

 

4.3 Avaliações 

 

Os desfechos principais foram incapacidade funcional global e 

incapacidade funcional grave, avaliadas através do instrumento “Escala de 

Avaliação de Incapacidades da Organização Mundial da Saúde 2.0” (World 

Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 - WHODAS 2.0) 

(ANEXOS). O WHODAS 2.0 foi desenvolvido pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), traduzido para diversas línguas e amplamente utilizado em 

estudos que avaliam a incapacidade funcional em idosos (Üstün et al., 2010; 

Silveira et. al., 2013; Wolf et.al., 2012; Silva et al., 2013). O WHODAS 2.0 foi 

traduzido para o português e adaptado para uso no Brasil, seguindo as 

recomendações da OMS quanto a sua tradução para manter a equivalência 

conceitual e se manter natural, aceitável e aplicável praticamente da mesma 

forma que no idioma original (Inglês) (Silveira et al., 2013; Castro e Leite, 

2015). Assim, o foco da tradução está mais na adaptação transcultural e 

conceitual, em detrimento da linguística e/ou equivalência literal (Beaton et al., 

2000; Gray & Hendershot, 2000; Herdman et al., 1998; Reichenheim & Moraes, 

2007; WHO, 2018). O WHODAS 2.0 possui diferentes versões (12, 12+24 e 36 

questões) e apresentações (entrevistas ou auto administradas) (Silveira et al., 

2013). Para o presente estudo, foi escolhida a versão de 12 questões, pois, 

além de explicar 81% da variância da versão detalhada com 36 questões 
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(Silveira et al., 2013), havia a necessidade de objetividade e rapidez para 

coletar os dados junto à população idosa.  

 

O WHODAS 2.0 avalia seis domínios de vida: participação social, 

mobilidade, atividades cotidianas, cognição, autocuidado e relacionamento. 

Estes domínios foram definidos após cuidadoso levantamento de estudos 

realizados em diferentes culturas. Foram baseados na Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF), que é um modelo multidimensional 

criado pela OMS em 2011 para avaliar universalmente a funcionalidade e a 

incapacidade do indivíduo (WHO, 2001; Silveira et al., 2013; Farias & Buchalla, 

2005; Di Nubila, 2010;  Battistella & Brito, 2002), e podem auxiliar na projeção e 

monitoramento do impacto à saúde e definir algumas estratégias de 

intervenção em grupos específicos (Silveira et al., 2013; Garin et al., 2010). No 

WHODAS 2.0 cada domínio é avaliado por meio de duas questões que são 

pontuadas em uma escala LIKERT que vai de 0 a 4, sendo que zero representa 

“nenhuma” e 4 representa “extrema” dificuldade para desenvolver uma 

determinada atividade. A exceção está em uma questão relacionada ao humor 

depressivo (incluída na participação social, 5ª questão), para a qual uma 

pontuação de 0 indica ausência de depressão e uma pontuação de 4 indica 

depressão grave. A soma dos valores pontuados em todos os itens representa 

o escore total bruto, que pode variar de 0 a 48. A soma dos valores pontuados 

nos dois itens de cada domínio representa o escore total bruto de cada 

domínio, que pode variar de 0 a 8 (Benseñor et al., 2010).   
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Com base na literatura (Korff et al., 2009; Sousa et al., 2009; Gaskin et 

al., 2017), foram geradas duas variáveis dicotômicas (sim/não) para indicar 

incapacidade funcional global e incapacidade funcional grave. A presença de 

dificuldade em qualquer um dos 12 itens do WHODAS 2.0 (escore total ≥ 1) 

indica incapacidade funcional global. Para gerar a variável incapacidade 

funcional grave, o escore total do WHODAS 2.0 foi convertido em um escore 

variando de 0 a 100. Para cada cidade, o escore de incapacidade funcional do 

WHODAS 2.0 foi dicotomizado como “sim” ou “não”, conforme não estava 

acima do percentil 90. Portanto, 10% dos participantes de cada cidade foram 

classificados com incapacidade funcional grave. Em relação a cada domínio, a 

incapacidade funcional foi avaliada utilizando este mesmo sistema de 

pontuação (≥ 1 em qualquer domínio).  
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Tabela 2. Domínios da WHODAS 2.0 e as questões correspondentes 

 

Domínios 1 Cognição Avalia compreensão, comunicação, 

concentração, memória e 

aprendizagem. 

3ª e 6ª questões 

Domínios 2 Mobilidade Avalia atividades como manter-se em 

pé determinado período, deambular 

em casa e caminhar longas 

distâncias. 

1ª e 7ª questões 

Domínios 3 Autocuidado Avalia as atividades de manutenção 

do corpo, como vestir-se, tomar 

banho, comer, etc. 

8ª e 9ª questões 

Domínios 4 Relacionamento Avalia a interação com as pessoas, 

sejam conhecidas ou não. 

10ª e 11ª questões 

Domínios 5 Atividades de 

Vida Diária 

Avalia dificuldade em realizar 

atividades típicas do dia-a-dia, como 

lazer, escola, trabalho, tarefas 

domésticas, etc. 

2ª e 12ª questões 

Domínios 6 Participação 

Social 

Avalia atividades sociais, como 

participação em eventos ou 

atividades comunitárias. 

4ª e 5ª questões 

Fonte: WHO – World Health Organization (Silveira et al., 2013) 
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4.4 Exposições 

 

Foi utilizado questionário padronizado para investigar as características 

sociodemográficas, de saúde, suporte social e estilo de vida. Este questionário 

foi adaptado do estudo “São Paulo Ageing & Health Study” (SPAH) que 

investigou a prevalência e fatores de risco para demência e outros transtornos 

mentais na cidade de São Paulo (Benseñor et al., 2010). As variáveis de 

exposição foram: 

 

1. Características sociodemográficas: sexo; idade; escolaridade (0 a 3 anos, 4 

ou mais anos); estado civil casado/com parceiro ou 

solteiro/divorciado/viúvo); renda pessoal baseada em salários mínimos 

brasileiros (0, 1, >1<2, 2 ou mais), cor da pele ou raça auto referidas 

(branca, asiática, negra, indígena ou parda);  

2. Características de saúde e estilo de vida: depressão (sim ou não); auto 

percepção de saúde (muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim); consulta 

com médico da família na UBS nos últimos três meses (sim ou não); 

comorbidades auto referidas (0, 1, 2 ou mais); fumante (sim ou não); 

3. Características do suporte social: satisfação com a ajuda que recebe dos 

filhos e/ou amigos (satisfeito ou insatisfeito); se frequentou igreja no último 

ano (nunca, às vezes, mais de três vezes por mês). 

 

Os sintomas depressivos foram avaliados utilizando-se o “Questionário 

sobre a Saúde do Paciente - 9” (PHQ-9) (Osório et al., 2009; Kroenke et al., 

2001). O PHQ-9 tem 9 questões que avaliam a presença e intensidade de 
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sintomas específicos de depressão durante as duas semanas anteriores à 

entrevista. A pontuação de cada questão vai de 0 (“nenhuma vez”) a 3 (“quase 

todos os dias”). O escore total pode variar de 0 a 27. As questões do PHQ-9 

cobrem os sintomas para os critérios do DSM-IV para o diagnóstico de 

depressão (por exemplo, "Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas", 

"Sente-se triste, deprimido ou sem esperança", "Sente-se cansado ou com 

pouca energia", etc). No presente estudo foi utilizado o ponto de corte ≥10 para 

definir a presença de depressão. Estudos de validação do PHQ-9 no Brasil 

encontraram pontos de corte 9 e 10 para depressão (Osório et al., 2009; 

Santos et al., 2013; Chagas, 2013). Dois estudos brasileiros de base 

populacional recentes realizados em 2013 avaliaram a validade do PHQ-9, com 

o objetivo de definir o melhor ponto de corte para o diagnóstico de depressão 

maior em pessoas com Doença de Parkinson (Chagas, 2013) e na população 

geral (Santos et al., 2013). Ambos os estudos concluíram que o PHQ-9 é um 

instrumento adequado para avaliação de depressão, atingindo sensibilidade e 

especificidade ótimas obtidas com ponto de corte ≥ 9. Entretanto, um estudo 

brasileiro de 2009 avaliou a validade do PHQ-9 em uma amostra de mulheres 

no contexto da Atenção Primária, concluindo que o ponto de corte ≥ 10 foi o 

mais adequado para o rastreio de depressão (Osório et al., 2009).   

 

O número de comorbidades foi avaliado através de um questionário auto 

referido que inclui os vinte problemas de saúde mais comuns entre idosos, tais 

como hipertensão, diabetes, artrite, reumatismo, problemas de visão e audição, 

asma, bronquite, acidente vascular cerebral e doença cardíaca (Center for the 

Study of Aging and Human Development, 1978). 
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4.5 Procedimentos 

 

Os dados foram coletados entre 2010 e 2011 após a obtenção da 

aprovação do Conselho de Ética e Pesquisa (Anexos) em São Paulo e em 

Manaus. A equipe de pesquisa entrou em contato com os responsáveis pela 

gestão da Atenção Primária nos dois municípios, a fim de obter uma lista das 

UBS com ESF nas respectivas áreas a serem estudadas. Em seguida, os 

gestores dessas unidades foram contatados para obtenção de uma lista com 

os nomes e endereços dos adultos com idade ≥ 60 anos cadastrados nas 

equipes de saúde da família selecionadas. 

 

Em São Paulo, cada UBS tinha até sete equipes de saúde da família, 

enquanto em Manaus cada UBS tinha apenas uma equipe. Assim, para cada 

UBS de São Paulo selecionamos aleatoriamente duas a quatro equipes de 

saúde da família. O próximo passo foi selecionar aleatoriamente 20 idosos de 

cada equipe para criar um grupo de participantes elegíveis. Para cada um 

desses grupos, foram estabelecidos os seguintes parâmetros: 11 mulheres - 

60-69 anos de idade (n = 5), 70-79 anos de idade (n = 4), ou ≥ 80 anos de 

idade (n = 2); e 9 homens - 60-69 anos de idade (n = 4), 70-79 anos de idade 

(n = 3) ou ≥ 80 anos de idade (n = 2). A razão para selecionar indivíduos 

nessas proporções foi obter uma amostra com um perfil de sexo e idade 

semelhante ao da população de idosos do Brasil. Uma lista reserva de 

participantes também foi criada com base nos mesmos critérios. Sempre que 

possível, os indivíduos que se recusaram a participar foram substituídos por 

outros da lista reserva do mesmo sexo e idade.  
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Os participantes foram entrevistados em suas casas por auxiliares de 

pesquisa treinados. Os auxiliares de pesquisa usaram computadores tablet 

para registrar as respostas eletronicamente, e os dados foram transferidos para 

o servidor do estudo de cada município uma vez por semana. Os 

procedimentos para a entrevista incluíram contato inicial por telefone ou 

contato domiciliar (três tentativas). A assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) foi solicitada para os participantes elegíveis que 

aceitaram participar do estudo, após esclarecimentos sobre o estudo e a 

entrevista. Nas situações em que os idosos apresentavam dificuldade para ler 

e escrever ou não sabiam ler e escrever, foi solicitada a presença de um 

familiar ou pessoa próxima para acompanhar a leitura do TCLE e 

esclarecimentos sobre o estudo. Também foi solicitado a esta pessoa que 

assinasse o TCLE como testemunha. 

 

4.6 Análise estatística 

 

Antes de realizar as análises estatísticas, foram atribuídos pesos aos 

indivíduos com base em sexo e faixa etária. Todas as análises consideraram o 

desenho da amostra (pesos amostrais). Análises descritivas foram realizadas 

para comparar as características dos indivíduos nas duas cidades. Como todas 

as variáveis de exposição foram categóricas, usamos o teste do qui-quadrado 

de Rao-Scott, que é uma versão ajustada do teste qui-quadrado de Pearson. 

Estimou-se a prevalência de incapacidade funcional global, calculando o 

intervalo de confiança (IC) de 95% para cada cidade. Também se estimou a 

prevalência de incapacidade funcional global para cada variável de exposição e 
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a prevalência dos seis domínios da WHODAS 2.0 (participação social, 

mobilidade, atividades de vida diária, cognição, autocuidado e relacionamento) 

para incapacidade funcional global, por sexo. Para descrever a associação de 

cada variável de exposição com a incapacidade funcional global e 

incapacidade funcional grave, modelos de regressão de Poisson foram 

construídos com variância de erro robusta, ajustados por sexo e idade, 

estimando as razões de prevalência (RP) e calculando os IC 95% 

correspondentes. Os modelos de regressão de Poisson também foram usados 

com variância de erro robusta para explicar a amostragem complexa da 

pesquisa e porque as variáveis de desfecho foram comuns, com uma 

prevalência>10% (Cook e Wang, 2010). Embora a amostra tenha sido definida 

com critérios pré-estabelecidos para sexo e idade, as proporções de mulheres 

e idosos mais jovens (60-69 anos de idade) foram ligeiramente superiores ao 

originalmente planejado em ambas as cidades. Para evitar confusão por sexo e 

idade, as razões de prevalência estimadas para as características 

frequentemente associadas à incapacidade funcional, assim como para as 

demais variáveis de exposição investigadas, foram ajustadas por sexo e idade. 

Os dados foram analisados com o programa STATA, versão 14.1 (StataCorp 

LP, College Station, TX, EUA). 

 

4.7 Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (número 075/15). 
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5  RESULTADOS 

 

 

Foram incluídos 1.375 participantes no estudo: 702 em São Paulo e 673 

em Manaus. O tamanho populacional em São Paulo e Manaus, considerando o 

efeito de desenho da amostragem, foi de 12.604,598 (DEFF = 37) e 6.868,7509 

(DEFF = 31), respectivamente. Menos de 5% dos indivíduos elegíveis se 

recusaram a participar do estudo, e cinco participantes (1 em São Paulo e 4 em 

Manaus) foram excluídos da amostra original por não terem sido avaliados para 

incapacidade funcional. Os participantes estavam cadastrados em 38 equipes 

de saúde da família de 13 UBS localizadas na zona norte do município de São 

Paulo e em 34 equipes de saúde da família de 34 UBS localizadas nas zonas 

norte, sul, leste e oeste do município de Manaus. 

 

A Tabela 3 mostra as características dos participantes em São Paulo e 

Manaus, juntamente com a prevalência de incapacidade funcional global de 

acordo com características sociodemográficas, de saúde, estilo de vida e 

suporte social. Em ambas as cidades, a proporção de mulheres foi ligeiramente 

superior aos 55% originalmente planejados. O mesmo aconteceu para as 

faixas etárias, tendo em vista que o plano original era de que 45% dos 

participantes estivessem na faixa etária entre 60 e 69 anos, 35% estivessem na 

faixa etária entre 70 e 79 anos e 20% estivessem na faixa etária ≥ 80 anos. As 

proporções de idosos na faixa etária entre 70 e 79 anos e ≥ 80 anos foram 

maiores em Manaus do que em São Paulo. Indicadores socioeconômicos 

como: nível de escolaridade, renda pessoal e ser negro, indígena ou pardo 
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foram menores em Manaus em relação a São Paulo. Além disso, a frequência 

de comorbidades auto referidas foi maior em Manaus do que em São Paulo. 

Em ambas as cidades, menos de 9% dos participantes relataram insatisfação 

com a ajuda recebida de seus filhos ou amigos. A frequência à igreja foi maior 

em Manaus do que em São Paulo. As frequências das seguintes 

características foram semelhantes nas duas cidades: depressão, 

autopercepção de saúde, fumar e ter se consultado com médico da família na 

UBS nos últimos três meses. 

 

A prevalência de incapacidade funcional global foi maior em Manaus 

(66,2%, IC 95% 62,6 - 69,6) do que em São Paulo (56,4%, IC 95% 51,4 - 61,3) 

e a diferença foi estatisticamente significativa (p=0,001). Em Manaus, ao 

menos três quartos dos indivíduos com 80 anos ou mais, com 2 comorbidades 

ou mais, depressão ou que não frequentavam a igreja apresentaram 

incapacidade funcional global (Tabela 3). Nas duas cidades, o mesmo ocorreu 

com os indivíduos que apresentaram autopercepção de saúde regular, ruim e 

muito ruim. Embora menos de 9% dos indivíduos relatassem insatisfação com 

a ajuda recebida dos filhos ou amigos, a prevalência de incapacidade funcional 

global entre esses indivíduos foi alta em ambas as cidades (90% em São Paulo 

e 82% em Manaus). 
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Tabela 3. Características dos idosos cadastrados em Unidades Básicas de Saúde com Estratégia Saúde da Família nas 
cidades brasileiras de São Paulo e Manaus, juntamente com a prevalência de incapacidade funcional (IF) global para cada variável 

de exposição 
 

 
SÃO PAULO  MANAUS   

 
(N = 702)  (N = 673)   

CARACTERÍSTICAS 
(%) IF GLOBAL (%)  (%) IF GLOBAL (%)  VALOR P* 

SOCIODEMOGRÁFICAS        

Sexo        
Mulheres 61,11 62,6  57,99 69,3  0,01 
Homens 38,89 46,5  42,01 61,9  

Idade (anos)        
60–69 56,59 51,3  52,53 58,5  0,002 
70–79 31,42 62,3  32,08 71,1  
≥ 80 11,99 65,0  15,39 82,9  

Escolaridade (anos)        
0–3 50,71 56,8  61,92 70,7  0,018 
≥ 4 49,29 55,0  38,08 59,4  

Casado/ com parceiro(a)        
Sim 52,41 52,3  44,82 67,3  0,023 
Não 47,59 61,0  55,18 65,3  

Renda pessoal (n de × SM)†        
0 19,51 56,7  14,36 53,4  < 0,001 
1 22,55 70,0  46,15 72,1  
> 1 < 2 26,62 54,9  24,0 63,9  
≥ 2 31,31 47,8  15,49 63,6  

Cor da pele ou raça        
Branco/ Asiático 51,60 60,7  29,91 60,6  < 0,001 
Negra/ Indígena/ Parda 48,40 51,2  70,09 68,4  

 
       



35 
 

 
 

SAÚDE/ ESTILO DE VIDA 

Comorbidades (n)        
0 47,12 48,1  34,56 46,4  < 0,001 
1 29,02 56,5  25,93 67,3  
≥ 2 23,87 72,7  39,51 82,9  

Depressão        
Não 92,22 55,9  92,21 63,9  0,996 
Sim 7,78 62,7  7,79 91,3  

Autopercepção de saúde        
Muito boa/ boa 56,12 41,4  49,84 54,7  0,103 
Regular/ ruim/ muito ruim 43,88 75,4  50,16 77,7  

Fumante        
Não 87,77 53,2  90,86 67,1  0,141 
Sim 12,23 69,8  9,14 66,4  

Consultas com médico da UBS (últimos 3 
meses) 

       

Não 51,9 53,0  57,86 62,6  0,177 
Sim 48,1 60,0  42,14 70,8  

SUPORTE SOCIAL 
       

Satisfação com a ajuda recebida dos filhos ou 
amigos 

       

Sim 91,28 53,6  94,83 65,7  0,033 
Não 8,72 90,2  5,17 82,0  

Frequência à igreja no último mês        
> 3 vezes/mês 42,71 54,0  62,33 64,1  < 0,001 

 
 

Às vezes 41,87 57,8  28,91 66,3  
Nunca 15,41 59,5  8,76 81,8  

 

* Comparação da frequência de exposições entre São Paulo e Manaus. 

† Salário mínimo nacional no momento do estudo, em reais (R$): R$510.00. 

Nota: SM, (salário mínimo nacional). 
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Em todos os domínios do WHODAS 2.0, os participantes em Manaus 

relataram mais problemas do que os participantes em São Paulo (Figura 1). Em 

ambas as cidades, os domínios da participação social e da mobilidade foram 

relatados com maior frequência. Em Manaus, 50,2% das mulheres e 42,3% dos 

homens apresentaram dificuldade na participação social, contra 43,8% e 

27,4%, respectivamente, em São Paulo. Problemas na cognição foram 

relatados por 35,9% dos indivíduos em Manaus, em comparação com apenas 

16,9% dos indivíduos em São Paulo. O ranking dos domínios do WHODAS 2.0 

relatados tanto por homens quanto por mulheres foi semelhante em ambas as 

cidades, exceto para atividades de vida diária e cognição entre as mulheres, 

que ficaram em terceiro e quarto, respectivamente, em São Paulo e em quarto 

e terceiro, respectivamente, em Manaus. Em ambas as cidades, dificuldades 

na participação social, mobilidade, atividades de vida diária e cognição foram 

mais comuns entre as mulheres em relação aos homens. 
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Figura 1. Prevalência de comprometimento nos seis domínios da WHODAS 2.0 
para incapacidade funcional entre idosos nas cidades brasileiras de São Paulo 

e Manaus, por sexo 
 
 

Mulheres em São Paulo (%)  Mulheres em Manaus (%) 

1 Participação Social (43,82)  1 Participação Social (50,23) 

2 Mobilidade (34,61)  2 Mobilidade (42,04) 

3 Atividades de vida diária (21,33)  3 Cognição (39,33)     

4 Cognição (20,17)  4 Atividades de vida diária (25,19) 

5 Autocuidado (9,74)  5 Autocuidado (19,77) 

6 Relacionamento (9,16)  6 Relacionamento (16,97) 

 

Homens em São Paulo (%)  Homens em Manaus (%) 

1 Participação Social (27,38)  1 Participação Social (42,25) 

2 Mobilidade (26,91)  2 Mobilidade (34,89) 

3 Cognição (13,57)  3 Cognição (32,42) 

4 Atividades de vida diária (11,94)  4 Atividades de vida diária (22,77) 

5 Autocuidado (10,62)  5 Autocuidado (18,17) 

6 Relacionamento (7,17)  6 Relacionamento (15,95) 
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Entre os idosos de São Paulo e Manaus, as características 

significativamente associadas à incapacidade funcional global e à incapacidade 

funcional grave foram: presença de comorbidades e autopercepção de saúde 

regular, ruim ou muito ruim (Tabela 4). O risco de incapacidade funcional global 

foi maior entre os indivíduos com 2 ou mais comorbidades em relação àqueles 

sem comorbidades, tanto em São Paulo (RP = 1,50; IC 95%: 1,08‐2,09) quanto 

em Manaus (RP = 1,74; IC 95%: 1,46– 2,06). Em São Paulo, o risco de 

incapacidade funcional grave foi duas vezes maior entre os indivíduos com 2 

ou mais comorbidades do que entre os sem comorbidades (RP = 1,91; IC 95%: 

1,09–3,35), enquanto que esse risco foi quatro vezes maior em Manaus (RP = 

4,64; IC 95%: 2,16-9,93). 

 

Entre os idosos que tiveram autopercepção negativa de saúde, o risco de 

incapacidade funcional grave foi consideravelmente maior do que entre aqueles 

que tiveram autopercepção positiva de saúde - em São Paulo (RP = 3,46; IC 

95%: 2,18–5,50) e em Manaus (RP = 2,70; IC 95%: 1,63-4,45). Na mesma 

comparação, o risco de incapacidade funcional global foi aproximadamente 

metade do risco de incapacidade funcional grave - em São Paulo (RP = 1,78; 

IC95%: 1,48–2,15) e em Manaus (RP = 1,41; IC95%: 1,23–1,61). O sexo foi 

associado com incapacidade funcional apenas em São Paulo, onde os homens 

apresentaram menor probabilidade de apresentar incapacidade funcional global 

do que as mulheres. O risco de incapacidade funcional global e o risco de 

incapacidade funcional grave foram maiores entre os mais idosos em ambas as 

cidades, embora este último não tenha sido significativo em São Paulo.  
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Depressão foi associada com incapacidade funcional grave. O risco de 

incapacidade funcional grave entre os indivíduos com depressão foi 

aproximadamente duas vezes mais alto em Manaus (RP = 3,52; IC 95%: 1,95–

6,35) do que em São Paulo (RP = 1,41; IC 95%: 1,26–1,58). Estar insatisfeito 

com a ajuda recebida dos filhos ou amigos foi associado a maior risco de 

incapacidade funcional global e incapacidade funcional grave em ambas as 

cidades, embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa em 

Manaus. Entre os indivíduos que não frequentaram a igreja no ano anterior ao 

estudo, o risco de incapacidade funcional grave foi significativamente maior do 

que entre aqueles que frequentaram a igreja pelo menos três vezes por mês no 

mesmo período, em ambas as cidades, assim como para incapacidade 

funcional global em Manaus. Algumas características dos participantes 

diminuíram o risco de incapacidade funcional global, como ser do sexo 

masculino em São Paulo (RP = 0,74; IC 95%: 0,63-0,87) e ter escolaridade 

igual ou superior a 4 anos em Manaus (RP = 0,88; IC 95%: 0,78 –0,99). 

Indivíduos fumantes em São Paulo estavam mais propensos ao risco de terem 

incapacidade funcional global do que aqueles que não eram fumantes (RP = 

1,43; IC 95%: 1,10–1,85). Ter-se consultado na UBS com médico da família 

nos três meses anteriores ao estudo não foi associado com incapacidade 

funcional em nenhuma das cidades. 



40 
 

Tabela 4. Associações entre incapacidade funcional (IF) global e grave com características dos idosos cadastrados em Unidades 
Básicas de Saúde com Estratégia Saúde da Família nas cidades brasileiras de São Paulo e Manaus 

 

CARACTERÍSTICAS 

IF GLOBAL IF GRAVE 

SÃO PAULO MANAUS SÃO PAULO MANAUS 

RP* (IC 95%) VALOR-p RP* (IC 95%) VALOR-p RP* (IC 95%) VALOR-p RP* (IC 95%) VALOR-p 

SOCIODEMOGRÁFICAS         

Sexo (ref: mulheres)† 0,74 (0,63–0,87) 0,001 0,89 (0,77–1,03) 0,135 0,66 (0,35–1,23) 0,190 0,84 (0,50–1,40) 0,512 

Idade (anos)† 1,02 (1,00–1,02) 0,001 1,01 (1,00–1,02) < 0,001 1,02 (0,99–1,06) 0,068 1,03 (1,00–1,06) 0,048 

Escolaridade (ref: 0–3 anos) 1,03 (0,83–1,27) 0,748 0,88 (0,78–0,99) 0,043 0,95 (0,54–1,67) 0,858 1,53 (0,93–2,52) 0,086 

Casado/ com parceiro(a) (ref: 

sim) 
0,97 (0,80–1,18) 0,83 0,87 (0,76–1,00) 0,060 0,48 (0,21–1,09) 0,081 0,80 (0,42–1,53) 0,500 

Renda pessoal         

0 1 0,054 1 0,822 1 0,347 1 0,007 

1 × o SM 1,12 (0,84–1,50)  1,19 (0,93–1,53)  1,09 (0,44–2,68)  1,35 (0,42–4,31)  

2 × o SM 0,92 (0,71–1,19)  1,10 (0,87–1,38)  0,95 (0,50–1,82)  0,83 (0,26–2,59)  
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≥ 3 × o SM 0,87 (0,68–1,13)  1,13 (0,84–1,51)  0,68 (0,24–1,90)  0,48 (0,17–1,31)  

Cor da pele/ raça (ref: Branca/ 

Asiática) 
0,28 (0,14–0,57) 0,001 1,13 (0,96–1,33) 0,131 0,73 (0,44–1,22) 0,232 0,75 (0,43–1,32) 0,311 

SAÚDE E ESTILO DE VIDA         

Comorbidades (n)         

0 1  1  1  1  

1 1,17 (0,90–1,52) 0,217 1,38 (1,11–1,72) 0,004 0,98 (0,45–2,11) 0,955 2,32 (0,83–6,46) 0,104 

≥ 2 1,50 (1,08–2,09) 0,017 1,74 (1,46–2,06) < 0,001 1,91 (1,09–3,35) 0,024 4,64 (2,16–9,93) < 0,001 

Depressão (sim) 1,05 (0,79–1,39) 0,701 0,76 (0,29–1,98) 0,564 1,41 (1,26–1,58) < 0,001 3,52 (1,95–6,35) < 0,001 

Autopercepção de saúde (ref: 

Regular/ Ruim/ Muito ruim) 
1,78 (1,48–2,15) < 0,001 1,41 (1,23–1,61) < 0,001 3,46 (2,18–5,50) < 0,001 2,70 (1,63–4,45) < 0,001 

Fumante (sim) 1,43 (1,10–1,85) 0,008 1,02 (0,80–1,32) 0,820 1,62 (0,66–3,98) 0,281 1,65 (0,85–3,22) 0,132 

Consulta na UBS com médico 

da família nos últimos 3 meses 

(ref: sim) 

1,12 (0,97–1,31) 0,113 1,10 (0,97–1,24) 0,107 1,01 (0,60–1,71) 0,948 0,97 (0,67–1,41) 0,887 

SUPORTE SOCIAL         

Satisfeito com ajuda que recebe 

dos filhos ou amigos (ref: sim) 
1,64 (1,39–1,92) < 0,001 1,28 (1,03–1,59) 0,023 2,50 (1,47–4,26) 0,001 1,63 (0,57–4,65) 0,344 
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Frequência à igreja no último 

ano 
        

≥ 3 vezes/mês 1  1  1  1  

Às vezes 1,13 (0,94–1,35) 0,162 1,02 (0,93–1,12) 0,575 1,09 (0,61–1,95) 0,765 1,76 (0,88–3,51) 0,106 

Nunca 1,11 (0,83–1,50) 0,442 1,18 (1,00–1,38) 0,043 3,04 (1,73–5,33) < 0,001 4,41 (2,34–8,33) < 0,001 

* Estimado por regressão de Poisson, com variância robusta e ajustado para sexo e idade, exceto quando indicado. 

† Razão de prevalência não ajustada. 

Nota: RP, razão de prevalência. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo avaliou a incapacidade funcional entre idosos com 60 

anos ou mais cadastrados nas UBS com ESF nos municípios de São Paulo e 

Manaus e encontrou diferenças significativas em relação à prevalência de 

incapacidade funcional e seus fatores associados em ambas as cidades. A 

prevalência de incapacidade funcional global foi relativamente alta, embora 

tenha sido maior em Manaus do que em São Paulo (66% vs. 56%). Os 

domínios do WHODAS 2.0 nos quais os indivíduos das duas cidades 

frequentemente relataram comprometimento foram a participação social e a 

mobilidade, sendo esse prejuízo mais prevalente em Manaus e entre as 

mulheres nas duas cidades. Autopercepção ruim de saúde e ter 2 ou mais 

comorbidades foram associadas com incapacidade funcional global e com 

incapacidade funcional grave em ambas as cidades. Outras características 

associadas à incapacidade funcional variaram de acordo com a cidade ou com 

o nível de incapacidade (por exemplo, depressão foi associada apenas à 

incapacidade funcional grave em ambas as cidades). Ter-se consultado na 

UBS com um médico da família nos três meses anteriores ao estudo foi 

relatado por 48% dos entrevistados em São Paulo e por 42% dos entrevistados 

em Manaus, embora não tenha sido significativamente associado à 

incapacidade funcional em nenhuma das cidades. 

 

A prevalência de incapacidade funcional global encontrada em ambas as 

cidades está em consonância com os resultados de outros estudos realizados 
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com populações idosas que usaram uma definição de incapacidade funcional 

global semelhante à utilizada neste estudo. Nos estudos conduzidos na 

Federação Russa, México, África do Sul, Gana, China, Índia, Cuba, República 

Dominicana, Venezuela e Peru a prevalência de incapacidade funcional global 

variou de 43% a 93% (Sousa et al., 2009; Biritwum et al., 2016; Gaskin et al., 

2017). Um estudo anterior, realizado em São Paulo (Silva, 2013), encontrou a 

prevalência de incapacidade funcional global em 62,2%, superior à observada 

no presente estudo, tendo incluído indivíduos com idade ≥ 65 anos, em vez de 

≥ 60 anos. Da mesma forma, em São Paulo e Manaus a prevalência de 

incapacidade funcional global foi maior do que as prevalências relatadas em 

estudos que investigaram populações mais jovens (Korff et al., 2008; Courtney-

Long, 2015; Jasser et al., 2017; Naidoo et al. ., 2017; Giacomin et al., 2018), o 

que é esperado visto a incapacidade funcional estar associada a mais idade 

(Biritwum et al., 2016; Gomez-Olive et al., 2017). 

 

Assim como em estudos que compararam a prevalência de incapacidade 

funcional entre países (Sousa et al., 2009; Gomez-Olive et al., 2017), o fato de 

a prevalência de incapacidade funcional global ser maior em Manaus do que 

em São Paulo pode ser atribuído às diferenças nas características 

populacionais. Em comparação com os idosos de São Paulo, os de Manaus 

apresentaram menor nível de escolaridade, menor renda pessoal e mais 

comorbidades, características que são conhecidas por aumentar o risco de 

incapacidade funcional (Adib-Hajbaghery, 2011; Biritwum et al., 2016). Embora 

o presente estudo tenha investigado apenas duas cidades no Brasil, os 

resultados indicam que se pode esperar que a prevalência de incapacidade 
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funcional global seja maior entre os idosos que vivem em comunidades com 

maior desvantagem social, no Brasil e no mundo. 

 

Além das diferenças socioeconômicas entre São Paulo e Manaus, pode-

se especular que as diferenças na prevalência de incapacidade funcional global 

refletem diferenças na qualidade e/ou no acesso à Atenção Primária. Em 

ambas as cidades os idosos foram atendidos nas UBS por equipes de saúde 

da família conforme preconiza a ESF. No entanto, o gerenciamento das UBS é 

descentralizado, o que pode levar a divergências na prestação de cuidados 

(Paim et al., 2011). As UBS em São Paulo costumam ser melhor equipadas do 

que as de Manaus, com farmácias que armazenam uma gama maior de 

medicamentos e estrutura física mais preparada para o cuidado em saúde. 

Além disso, é provável que o acesso aos cuidados em Manaus seja 

prejudicado pelo preconceito por parte dos profissionais de saúde, como 

demonstrado em um estudo anterior, no qual os profissionais de saúde que 

trabalhavam nas UBS em Manaus foram mais propensos a estigmatizar idosos 

com depressão do que os profissionais de saúde em São Paulo (Scazufca et 

al., 2016). 

 

No presente estudo, os domínios do WHODAS 2.0 nos quais os 

indivíduos em ambas as cidades relataram mais comprometimento foram a 

mobilidade e a participação social, assim como relatado em estudos realizados 

na Espanha, Polônia, Irã e aldeias rurais na Índia (Shahbazi et al., 2007; Adib-

Hajbaghery, 2011; Virués-Ortega et al., 2011; Almazán-Isla et al., 2014; Katta 

et al., 2017; Ćwirlej-Sozańska et al., 2018). O domínio da participação social do 
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WHODAS 2.0 avalia o envolvimento em atividades comunitárias, enquanto o 

domínio da mobilidade avalia a dificuldade física em se locomover, como 

dificuldade de permanecer em pé longos períodos ou caminhar longas 

distâncias (Üstün et al., 2010). Ambos os domínios são altamente afetados por 

comorbidades, uma vez que a pontuação no domínio da participação social 

depende da capacidade dos idosos se movimentarem de forma independente, 

ou seja, que não necessitem de seus familiares para realizarem atividades 

sociais. O escore no domínio da participação social também está relacionado à 

depressão, pois a falta de interesse ou prazer nas atividades é um dos 

principais sintomas da depressão. No presente estudo, não foi possível 

estabelecer a relação entre depressão e incapacidade funcional. No entanto, 

priorizar o manejo da depressão na Atenção Básica, como sugerido em outros 

estudos (Sousa et al., 2013; Scazufca et al., 2016), parece ser uma boa 

estratégia para gerenciar a incapacidade funcional e melhorar a participação 

social. A alta prevalência de comprometimento nos domínios da participação 

social e da mobilidade do WHODAS 2.0 também pode estar relacionada à alta 

prevalência de 2 ou mais comorbidades entre os indivíduos com incapacidade 

funcional global na população estudada (73% em São Paulo e 83% em 

Manaus). Essas associações chamam a atenção para a necessidade de 

melhorar o rastreamento das comorbidades entre os idosos na Atenção 

Primária, a fim de prevenir a incapacidade funcional. 

 

Estudos conduzidos na Europa, Ásia, África, Oriente Médio e América 

Latina indicaram, assim como o presente estudo, que ser mulher e estar nas 

faixas etárias mais velhas aumentam o risco de incapacidade funcional 
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(Almazán-Isla et al., 2014; Biritwum et al., 2016; Katta et al., 2017; Gomez-

Olive et al., 2017; Naidoo et al., 2017; Waterhouse et al., 2017; Ćwirlej-

Sozańska et al., 2018).  

 

Resultados do presente estudo mostraram que incapacidade funcional 

global e incapacidade funcional grave estavam significativamente associadas a 

múltiplas comorbidades e à autopercepção ruim de saúde, em conformidade 

com estudos anteriores (Kim et al., 2005; Sousa et al., 2009; Alves et al., 2010; 

Adib-Hajbaghery, 2011; Pedro-Cuesta et al., 2011; Gomez-Olive et al., 2017; 

Waterhouse et al., 2017). Apesar disso, consultar-se na UBS com um médico 

da família nos três meses anteriores ao estudo não esteve associado à 

incapacidade funcional global ou grave. Isso pode indicar que as necessidades 

de saúde dos idosos com incapacidade funcional não estejam sendo atendidas. 

Informações sobre comorbidades, sexo e idade são facilmente encontradas na 

Atenção Primária, e perguntar sobre a autopercepção de saúde é simples. 

Assim, os profissionais da equipe de saúde da família podem rastrear 

rotineiramente a presença de incapacidade funcional em idosos que 

apresentarem esses sinais de alerta (ser do sexo feminino, com idade ≥ 80 

anos, ter 2 ou mais comorbidades e autopercepção ruim de saúde). Isso pode 

ajudar a prevenir a incapacidade funcional e seu agravamento. 

 

Em relação às limitações do estudo, o desenho transversal dificulta para 

se fazer inferências a partir dos resultados encontrados. No entanto, em certas 

circunstâncias é possível discutir causalidades. Por exemplo, os idosos com 

incapacidade funcional grave de ambas as cidades tinham menos 
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probabilidade de ter frequentado a igreja no último ano antes do estudo. Sendo 

improvável que a frequência à igreja evitasse a incapacidade funcional, 

podemos especular que a incapacidade funcional diminuiu o comparecimento à 

igreja e possivelmente a outras atividades sociais. Além disso, a frequência à 

igreja depende da mobilidade e é uma atividade que necessita de engajamento 

social, o que reforça nossa conclusão de que a mobilidade e a participação 

social foram os dois domínios do WHODAS 2.0 com maior comprometimento.  

 

Outra limitação do estudo é o fato de que a incapacidade funcional foi 

avaliada através da versão curta do WHODAS 2.0 (12 itens), em vez da versão 

de 36 itens recomendada pela Organização Mundial de Saúde (Üstün et al., 

2010). Entretanto, um estudo anterior que utilizou as versões curta e longa do 

WHODAS 2.0 apresentou resultados semelhantes aos encontrados aqui 

(Virués-Ortega et al., 2011). No geral, as análises de associação apresentaram 

boa acurácia, indicando que os resultados deste estudo podem ser 

interpretados com confiança. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A ESF foi organizada para oferecer tratamento integral aos pacientes e 

seus familiares, bem como promover qualidade de vida. No entanto, os 

resultados do presente estudo mostram que esse modelo de atenção básica 

pode não estar preparado para lidar com o rápido envelhecimento da 

população brasileira e, consequentemente, com o aumento da prevalência de 

incapacidade funcional. O acesso à atenção primária e às consultas parece 

não ter sido o principal problema na população estudada, uma vez que 48% e 

42% dos idosos entrevistados em São Paulo e Manaus, respectivamente, 

foram atendidos por um médico da atenção básica nos últimos três meses 

anteriores ao estudo. Ao contrário do que se esperava, não houve associação 

entre incapacidade funcional e maior frequência de consultas médicas nas 

Unidades Básicas de Saúde. A ESF tem como prioridade ofertar cuidados 

preventivos e curativos, que incluem o atendimento das demandas dos idosos 

mais frágeis e a prestação de cuidados domiciliares, serviços que 

provavelmente não estavam sendo prestados conforme a necessidade nas 

duas cidades em estudo. Além disso, os idosos mais velhos que apresentavam 

mais incapacidade funcional foram também aqueles mais descontentes com a 

ajuda recebida de seus familiares e/ou amigos. A falta de cuidado com os 

adultos mais velhos pelas famílias e pelo sistema de saúde provavelmente leva 

à piora na qualidade de vida dessas pessoas ao longo do tempo. Vale ressaltar 

que os indicadores socioeconômicos e de saúde encontrados para estarem 

associados à maior incapacidade funcional entre os idosos (em sua maioria 
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pobres) avaliados no presente estudo foram os mesmos em ambas as cidades 

(escolaridade, renda, morbidades e cor da pele/ raça). Esses indicadores 

devem ser levados em consideração para o planejamento assertivo das ações 

em saúde à população idosa do Brasil, alocando recursos conforme a 

necessidade. 

 

O envelhecimento está associado à transição de vida, acarretando 

mudanças biológicas, no estilo de vida, moradia, renda, morte de amigos e 

familiares. Se as pessoas puderem vivenciar o envelhecimento em um 

ambiente/contexto de apoio, as implicações para as pessoas idosas e para a 

sociedade serão positivas. Assim, ao estabelecer estratégias de saúde pública 

para o envelhecimento, é importante considerar abordagens não apenas 

relacionadas à funcionalidade, mas também para recuperação, adaptação e 

desenvolvimento pessoal e social (OMS, 2018). 
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