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DUIM, EL. Comparação entre capacidade aferida e desempenho referido para 

avaliação de atividades básicas em idosos [Dissertação]. São Paulo: Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

RESUMO 

Dado o acelerado processo de envelhecimento populacional vivenciado no Brasil e no mundo, é 

importante identificar quais as melhores maneiras de avaliar a saúde da pessoa idosa inserida na 

comunidade ou institucionalizada. Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde preconiza a 

avaliação desta população por meio da condição funcional. Diferentes instrumentos se propõem a 

este fim, seja evidenciando o desempenho de atividades ou capacidade funcional, por métodos 

aferido ou referido. No entanto, existe grande diferença entre estas possíveis maneiras de avaliação 

da pessoa idosa e poucos estudos que abordem este tema. Objetivo: comparar a avaliação de 

atividades básicas de vida diária (ABVD) por meio do desempenho referido e aferido em pessoas 

idosas residentes na comunidade. Método: Estudo transversal que avaliou 40 idosos que realizavam 

tratamento ou acompanhamento médico em dois ambulatórios (clínica médica e ortopedia) no 

município de Londrina (PR). Esta amostra foi avaliada frente desempenho funcional por meio da 

Medida de Independência Funcional (MIF) e o desempenho referido foi verificado a partir da 

utilização de um questionário padronizado. Ao todo, 12 atividades básicas de vida diária foram 

avaliadas por ambos os métodos. Para possibilitar a comparação entre as respostas obtidas em cada 

instrumento, houve um processo de categorização no qual cada idoso era classificado como 

independente; tendo dificuldade ou utilizando adaptação para realizar a atividade; ou necessitando 

de ajuda. Foi utilizado o teste do coeficiente de Kappa e teste de correlação de Spearman para 

comparar a concordância entre os métodos de avaliação da condição funcional. Resultados: Os 

idosos residentes na comunidade apresentavam média etária de 71,6 anos (IC 95% 72,8;79,4) e 

maior proporção de mulheres (52,5) e a maioria dos participantes não apresenta comprometimento 

da função cognitiva. Dentre as atividades avaliadas, aquelas relacionadas ao uso e acesso ao vaso 

sanitário foram as que a presentaram menor concordância. Já locomoção, alimentação, controle de 

fezes, banho e vestir-se são aquelas mais comparáveis. Pela comparação entre os métodos de 

avaliação foi possível observar que a avaliação de modo aferido evidencia indivíduos com menor 

nível funcional frente a avaliação autorreferida das mesmas atividades. As dificuldades aferidas e 

referidas estiveram relacionadas com a condição de saúde do idoso avaliado, sendo que idosos 

provindos do ambulatório ortopédico apresentavam maior comprometimento de atividades que 

comprometiam membros superiores ou inferiores. Foi possível concluir que a avaliação de ABVD 

utilizando desempenho referido ou aferido apresenta respostas similares para maioria das atividades 

avaliadas, com grau de concordância substancial. No entanto, as respostas obtidas pelo método de 

avaliação autorreferido devem ser interpretadas com cautela, principalmente quando da avaliação 

do uso e acesso ao vaso sanitário. Os métodos de avaliação avaliados são complementares e quando 

possível ambos devem ser aplicados para avaliação funcional de pessoas idosas. 

Palavras-chave: Idoso, Avaliação de deficiência, Avaliação geriátrica. 

  



 
 

DUIM, EL. Comparison among measured capacity and reported performance to 

assess activities of daily living in older adults [Dissertation]. São Paulo: Escola 

de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

ABSTRACT 

About the accelerated ageing process experienced in Brazil and the world, it is important to 

identify the best ways to check the health of the older persons inserted in the community. In 

this sense, the World Health Organization indicates the assessment of functional condition as 

good option to evaluate this population. Different instruments are proposed and it can be done 

by the assessment of capacity or performance, by measured or (self) reported methods. 

However, these methods are different and there are few studies that address this issue. 

Objective: To compare the evaluation of activities of daily living (ADL) by reported or 

measured performance in older adults living in community. Methods: Cross-sectional study that 

evaluated 40 subjects who were undergoing treatment or medical care at two clinics (generical 

medicine and orthopedics) in Londrina (PR). This sample was evaluated from the functional 

performance through the Functional Independence Measure (FIM) and reported performance 

was observed from the use of a standardized questionnaire.  Twelve ADL were assessed by 

both methods. To enable a comparison of obtained responses with each instrument, the subjects 

were classified as independent; with difficulty or using adaptation to perform the activity; or 

who needing help. We used the Kappa coefficient test to compare the agreement among the 

methods to assess functional condition. Results: community-dwelling older adults had a mean 

age of 71.6 years (95% CI 72.8; 79.4) and higher proportion of women (52.5) and most of the 

participants does not have impaired cognitive function. Among the activities evaluated, those 

related to the use and access to the toilet showed the least agreement. Already locomotion, 

feeding, control stool, bathing and dressing are those more comparable. In the comparison 

process, it was observed that the older adults had lower functional level when the assessment is 

made by measured performance against reported assessment of the same activities.  The 

measured and reported difficulties were related to the health condition of the evaluated elderly, 

and older persons in treatment of orthopedic clinic had greater commitment in activities 

involving the arms or legs, structures in rehabilitation process. When we evaluated community-

dwelling elderly, there was a higher level of agreement between measured functional condition 

and reported performance. We concluded that the evaluation of ABVD using measured or 

reported performance shows similar responses to most of the activities evaluated, with 

substantial degree of agreement. However, the responses obtained by self-reported assessment 

method should be interpreted with caution, especially when assessing the use of and access to 

toilet. The methods of this evaluation are complementary and it is a better option when both 

can be applied for functional assessment of elderly. 

Key-words: Older person, Disability Assessment, Geriatric Assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

  



 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Envelhecimento Populacional 

 

Vivemos em um mundo que envelhece rapidamente. Este fenômeno ocorre em maior 

ou menor extensão a depender da região observada1–4. Enquanto países europeus levaram cerca 

de 300 anos para terem uma população idosa substancial (>15% da população geral), na 

América Latina, o mesmo processo ocorreu em maior velocidade, em cerca de um quinto do 

tempo, ou aproximadamente uma geração5.  

Países como a França, cuja população com 60 anos e mais dobrou no decorrer de 120 

anos, tiveram mais tempo para identificar, compreender e se adaptar às novas demandas dessa 

população, de forma a reorganizar as políticas públicas existentes. No Brasil, embora o 

envelhecimento não seja um fenômeno novo, muitas necessidades específicas estão, ainda, por 

serem identificadas. Somado a isso, a reorganização das políticas públicas ainda é incipiente, 

por que nem todas as esferas de governo e a sociedade atentam-se ou compreendem a magnitude 

de possuir uma população idosa em crescimento acelerado6–8. 

Para além deste crescimento, a singularidade do envelhecer é uma característica 

marcante no ser humano. Esse processo pode ser compreendido como a associação de alterações 

fisiológicas, morfológicas, psicológicas e bioquímicas que contribuem para a diminuição 

gradual da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio no qual está inserido, tornando-o 

progressivamente mais vulnerável e levando-o à morte9. É um processo dinâmico e progressivo 

que varia internamente, em cada indivíduo, e na comparação com outrem10,11.  

Neste sentido, podem-se observar perfis diferenciados de idosos. De uma maneira geral, 

percebe-se tais distinções de maneira substancial e mais expressiva quando se compara pessoas 

idosas inseridas na comunidade e aquelas vivendo em instituições de longa permanência para 

idosos (ILPIs). Ainda que cerca de 99% das população idosa brasileira esteja inserida na 

comunidade, o acelerado processo de envelhecimento pode implicar em mudanças nesta 



 
 

realidade, com o aumento do número de idosos que necessita de cuidados de longa duração ou 

que opte por viver em ILPIs12,13.  

A permanência da pessoa idosa no ambiente familiar ou na comunidade pode tornar-se 

insustentável quando o idoso apresenta maior comprometimento da função cognitiva, motora 

ou de ambas. Esta insustentabilidade está também ancorada nas mudanças advindas da inserção 

da mulher no mercado de trabalho e a diminuição progressiva dos núcleos familiares9,14,15. 

Diversos são os fatores associados à permanência da pessoa idosa na comunidade ou a 

transferência à ILPI, indicando perfis diferenciados de envelhecimento de um mesmo grupo 

populacional16. 

Del Duca e colaboradores16 evidenciam que o isolamento social, a inatividade física, o 

desenvolvimento de incapacidades e consequente diminuição da independência são fatores 

fortemente associados à institucionalização da pessoa idosa. A condição funcional da pessoa 

idosa não é apenas um preditor de institucionalização como também um modo relevante de 

avaliação que considera questões relacionadas à independência. Desta forma, a avaliação do 

estado funcional, seja por profissionais de saúde ou pesquisadores, é questão prioritária para 

definição de condutas terapêuticas e de atenção à saúde da pessoa idosa no âmbito pessoal e 

acompanhamento do processo de envelhecimentopopulacional17–19. 

Funcionalidade pode ser definida como a capacidade para realizar ações físicas e 

mentais fundamentais para vida diária e a relação desta com as condições de saúde e de vida do 

indivíduo20. Avaliar o idoso por meio da funcionalidade é olhar mais que apenas para a condição 

de saúde-doença, com possibilidade de compreender o indivíduo de maneira mais abrangente e 

atuar nos processos que influenciam a condição funcional observada21. 

A funcionalidade destes indivíduos deve ser vista para delinear a atenção ao idoso que 

vive de maneira independente na comunidade e para aqueles em risco de institucionalização, 

direcionar intervenções cabíveis para manter a independência, ou para que o Estado atente para 



 
 

o acelerado processo de envelhecimento populacional, inclusive com o aumento de idosos com 

maior comprometimento físico e funcional. 

O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo e diversificado que leva à 

diminuição de reservas funcionais (senescência); refere-se, também, à deterioração acelerada 

das capacidades orgânicas e funcionais relacionadas a doenças, acidentes ou estresse emocional 

que implicam em processo de senilidade22. 

A Política Nacional da Pessoa Idosa23 aponta para a perda funcional como aspecto que 

pode comprometer a saúde da pessoa idosa, tendo por base a independência do indivíduo. 

Discorre também sobre a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, tendo como foco 

principal a estruturação de moldes de cuidado, baseados nos direitos e necessidades específicas. 

Para tanto, indica a utilização de instrumentos e estratégias que facilitem a avaliação funcional 

desta população e direcionem políticas a idosos com diferentes perfis de envelhecimento e 

níveis de independência.   

Seguindo na mesma direção, a Organização Mundial de Saúde9 exemplifica o processo 

dinâmico de envelhecimento relacionando capacidade funcional e à manutenção de habilidades 

funcionais em três grupos. A partir desta classificação é possível destacar potenciais 

intervenções específicas. No primeiro grupo, observam-se linhas que indicam manutenção das 

funções e estruturas corporais (Intrinsiccapacity) e a habilidade funcional, relacionada à 

realização, desempenho de atividades considerando aspectos ambientais e subjetivos.  

O segundo grupo é caracterizado pelo progressivo declínio das condições funcionais e 

estruturais do organismo, sendo ainda momento de potencial intervenção para reverter o quadro 

de perdas e manter as atividades, ou desempenho funcional. Por fim, a significante perda ou 

comprometimento de estruturas e funções corporais podem ser observadas no grupo três, com 

distanciamento entre as curvas. Neste grupo, cuidados de longa duração são requeridos e a 

institucionalização pode ser uma opção cabível (Figura 1). 



 
 

Figura 1. Processos de Envelhecimento: como capacidade funcional (intrínseca) e desempenho 

funcional (habilidade) podem nortear atenção e cuidado à pessoa idosa. 

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 20159. 

 

1.2 Funcionalidade e a Pessoa Idosa 

 

A depender do conjunto de ações ou atividades analisadas, considera-se como 

subdivisão didática e comumente adotada, a distinção entre atividades de vida diária básicas 

(ABVDs) e atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) 24–26. Estas atividades estão 

inseridas no cotidiano dos indivíduos. No entanto, por representarem dimensões diferenciadas 

das rotinas diárias, devem ser analisadas dentro da subdivisão proposta para que cuidado e 

atenção específicos sejam delineados. 

Para Lawton e Brody27, “o comportamento humano é visto como a variação no nível de 

complexidade requerido pela funcionalidade, em uma variedade de tarefas”. Essa 

complexidade tem, em sua base, as tarefas relacionadas com a manutenção da vida, pautadas 



 
 

no autocuidado e a exigência de combinações neuromotoras para realização plena de atividades 

que influenciam a capacidade de viver em sociedade.  

Atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) relacionam-se com microambiente do 

idoso e a interface com o ambiente social, sendo importante para manutenção de uma vida 

comunitária independente. Elas são descritas como mais complexas, uma vez que exigem maior 

planejamento cognitivo, e se relacionam com o desempenho de atividades como utilizar meios 

de transporte (público ou particular), preparar a refeição, realizar tarefas domésticas, manejar o 

próprio dinheiro, fazer compras, usar o telefone e administrar os próprios medicamentos28.  

Já as atividades básicas de vida diária (ABVD) estão relacionadas diretamente com a 

capacidade para o autocuidado. Estas atividades são fundamentais para manutenção de uma 

vida independente dentro do microambiente familiar e, uma vez inserida na rotina do indivíduo, 

tendem a ser mantidas por tempo superior quando comparadas às atividades instrumentais, 

independente da condição cognitiva29,30.  

Segundo Jette e Verbrugge21, ações físicas fundamentais relacionam-se com a 

mobilidade, controle de movimentos finos, execução de atividades de força, utilizar visão, 

audição e comunicação para resolução de problemas. Para tanto, é importante considerar 

atividades relacionadas com sobrevivência e autocuidado, que incluem a capacidade de 

alimentar-se, banhar-se, realizar transferências (mobilizar-se entre diferentes posturas: deitado 

para sentado e sentado para em pé, sendo o indivíduo deambulante ou cadeirante), vestir-se, 

conseguir ir ao banheiro quando necessário e realizar suas necessidades fisiológicas, e ser 

continente29.  

1.3 Avaliação da Funcionalidade de Pessoas Idosas 

 

A escolha do melhor meio de avaliar a condição funcional parte, primeiramente, do 

grupo de atividades ou funções a serem avaliados (ABVD, AIVD, função cognitiva). Em 



 
 

seguida, a escolha de qual método para avaliação de estado funcional do indivíduo 

(qualificador) a ser priorizado, quanto à avaliação da capacidade funcional ou do desempenho 

de atividades31. Sequencialmente, ponderar sobre o modo de obtenção das respostas, seja 

aferido ou referido. Segundo Branchet al32, estas escolhas podem influenciar a validade, a 

confiabilidade e vincular-se com a acurácia dos resultados encontrados. 

Instrumentos válidos que investiguem maior número de atividades são fundamentais 

para avaliação da pessoa idosa. Esta necessidade se dá ao fato de que uma avaliação mais 

abrangente proporciona direcionamento de condutas adequadas ao cuidado deste grupo 

populacional. Ainda assim, tendo como perspectivas estudos populacionais, instrumentos muito 

complexos são pouco utilizados frente as características destas pesquisas e ao custo e tempo de 

aplicação relacionados a instrumentos mais minuciosos. 

Outro aspecto é que embora existam instrumentos validados para verificar estado 

funcional, seja por método referido ou aferido, poucos estudos exploram as relações entre estes 

métodos, ou seja o quanto estes apresentam resultados concordantes ou similares. Alguns que 

o fazem, muitas vezes, são divergentes quanto ao processo estatístico utilizado para a 

comparação em si33–39. 

O uso indiscriminado de métodos de avaliação de desempenho e capacidade, por 

pesquisadores e clínicos, pode influenciar de sobremaneira os resultados encontrados. Esta 

situação aponta para a necessidade de avaliações nesta perspectiva.  

Em continuidade, é importante atentar para as maneiras distintas de avaliação da 

condição funcional para atividades de vida diária, uma vez que métodos diferenciados 

conceitualmente são comumente confundidos e descritos ou discutidos como conceito único31. 

As avaliações podem se realizar por meio da investigação da capacidade funcional ou do 

desempenho de atividades. Os métodos para obtenção dos dados são diferenciados e os 

resultados, devem ser analisados com cautela 40.  



 
 

 

1.3.1 Capacidade Funcional 
 

Capacidade diz respeito à ação passível de se realizar em situação padrão, dentro de um 

ambiente preparado. Avaliar, portanto, a capacidade funcional de um indivíduo torna-se 

possível em ambiente hospitalar ou clínico, ou em um ambiente que tenha impacto uniforme na 

atividade a ser avaliada, minimizando assim aspectos ambientais que podem influenciar a 

função do idoso31. Nestes locais existem padronizações que favorecem a avaliação da 

capacidade de realizar determinada ação pela pessoa idosa. Exemplos destas condições 

ambientais são: Piso regular, corredores amplos e com corrimão, camas/tablados/macas com 

alturas ideais ou modificáveis; banheiros adaptados com barras de apoio e assentos mais altos, 

escadas com corrimão e piso antiderrapante, iluminação adequada. Tais aspectos favorecem a 

avaliação da execução de uma ação.  

Esta padronização minimiza efeitos relacionados a fatores como:  

a) Ambientais: O microambiente (ambiente residencial) e o macroambiente 

(ambientes comunitários), diretamente relacionados com a capacidade de um idoso desenvolver 

suas atividades cotidianas, sendo que, em diferentes situações, o ambiente pode ser facilitador 

ou limitador;  

b) Socioeconômicos: Escolaridade, condições laborais e econômicas, que 

interferem no momento atual da vida do idoso. São consideradas como fator cumulativo, de 

forma a beneficiar ou não, a condição de saúde e de vida; 

c) Pessoais: Sexo, raça, idade, condições de saúde física e psicológica e aspectos 

cumulativos das experiências de saúde e doença dos anos vividos. 

Dentre os instrumentos que norteiam a avaliação da capacidade ou desempenho aferido 

não foi encontrado instrumento validado para aferição de AIVD. Já para aferição de ABVD, a 

Medida de Independência Funcional (MIF) foi desenvolvida e é indicada para este fim41.  



 
 

1.3.2 Desempenho Funcional 
 

Avaliar o desempenho de atividades pressupõe considerar uma complexa rede de 

interações que têm potencial de intervir na completude da ação31.   

O desempenho funcional é aquilo que o indivíduo consegue realizar dentro de sua 

realidade, considerando fatores intrínsecos e extrínsecos que auxiliem ou dificultem essa 

atividade31. A avaliação da condição funcional por meio deste qualificador deve considerar os 

fatores ambientais, pessoais e socioeconômicos ao analisar a pessoa idosa frente à 

aplicabilidade de seu potencial funcional32,42, ou seja, a funcionalidade máxima do indivíduo 

inserido no meio ao qual está habituado.  

Tendo como interesse a avaliação do desempenho de atividades, qualquer circunstância 

que interfira na realização de determinada atividade relaciona-se a uma limitação ou 

comprometimento da atividade. Neste sentido, busca-se avaliar o indivíduo dentro de sua 

realidade cotidiana, o quão ele apresenta-se funcional para realização de suas atividades43.  

Frente às maneiras de se avaliar funcionalidade, compreende-se que um indivíduo com 

dificuldade ou que não consiga realizar a ação possa ser beneficiado pelo ambiente em que está 

inserido, para a atuação mais independente no desempenho de suas atividades. Igualmente, a 

pessoa idosa pode encontrar-se restringida a desempenhar determinada atividade, mediada por 

diferentes fatores vistos como barreiras 31,44,45. A escolha de instrumentos válidos facilita o 

processo de avaliação assim como pressupõe a comparação dos resultados obtidos com achados 

em estudos similares.  

 

Ainda que o pesquisador ou clínico eleja a forma de avaliação mais adequada e um 

instrumento válido, os resultados obtidos por meio deste estarão intrinsecamente relacionados 

ao conceito teórico e ao método de avaliação, devendo ser cuidadosamente interpretados. 

 



 
 

1.4  Modos de Mensuração: Aferir ou Referir? 

 

Cada contexto e modo de obtenção de respostas apresentam vantagens e desvantagens 

a serem consideradas, juntamente com os objetivos almejados.  

Segundo definição do Dicionário Houaiss46 aferir significa cotejar medidas e pesos com 

o padrão oficial e carimbá-los, quando legais, enquanto que referir, narrar, contar, citar, 

alegar (para confirmar o que se diz). Ambos os modos de obtenção de dados podem ser 

aplicados para a avaliação funcional de pessoas idosas.  

A aferição de atividade apresenta maior validade, uma vez que a execução do teste 

indica o nível funcional do indivíduo avaliado, sendo que padrões pré-estabelecidos direcionam 

a avaliação e interpretação dos resultados32. Avaliações funcionais aferidas são mais objetivas, 

ao passo que buscam identificar de que modo o indivíduo consegue executar a ação de interesse.   

Desta forma, é pressuposto que o avaliador solicite ao idoso a execução de determinada 

atividade, teste ou bateria de testes, norteado por parâmetros pré-estabelecidos. É o caso dos 

testes de caminhada47, equilíbrio48, de força49, que avaliam ações singulares, e testes mais 

complexos que avaliam um conjunto de funções de maneira agrupada, como “Time up and go 

test(TUG)”,“Short Physical Performance Battery (SPPB)”50. Para avaliação de ABVDs a 

Medida de Independência Funcional51 é um instrumento originalmente desenvolvido para 

avaliação de maneira aferida.  

No entanto, estas aferições requerem maior tempo de avaliação e ambiente adequado 

para sua realização, tornando-as pouco viáveis para inquéritos populacionais ou telefônicos32.  

A avaliação funcional de modo referido, por outro lado, pode ser uma opção mais viável 

(considerando tempo, espaço e custos). Além disso, existe a possibilidade de utilização de uma 

pessoa com relação próxima ao idoso, que compreenda o estado atual deste e auxilie quando o 

idoso se encontra com dificuldade de responder (ajuda com a leitura ou interpretação das 

questões, por exemplo). Ou no caso de respondente substituto, quando a pessoa idosa apresenta 



 
 

impossibilidade de responder ou de ser avaliada por questões físicas ou cognitivas 52. Lee e 

colaboradores39 reforçam que pautar a avaliação pelo autorrelato do indivíduo direciona para 

considerações acerca de aspectos subjetivos envolvidos em cada resposta.  

A utilização de questionários padronizados, no qual o idoso ou uma pessoa próxima 

(cuidador ou familiar que participa do dia-a-dia da pessoa idosa – proxi) possam responder 

questões sobre as condições atuais de funcionalidade é uma opção corriqueiramente adotada 

para avaliação funcional de pessoas idosas. Dentre estes instrumentos encontram-se o Índice de 

Independência nas Atividades de Vida Diária (Índice de Katz)30,53e O Índice Barthel54, voltados 

especificamente para avaliação de atividades básicas de vida diária. Assim como a Escala de 

Atividades Instrumentais de Vida Diária27 que abrange observações para atividades 

instrumentais. Neste contexto, é plausível ainda a utilização de questionários padronizados, 

desenvolvidos e utilizados especificamente em inquéritos populacionais para investigação das 

condições funcionais de idosos55.  

1.5 A Utilização de Instrumentos em Inquéritos Populacionais para 

Avaliação de Idosos 

 

Frente às demandas observadas em um país que envelhece rapidamente e em virtude de 

características atuais da sociedade brasileira, principalmente no estabelecimento de relações de 

cuidado, faz-se necessário investigar as condições de vida e saúde da população idosa15,56–58.   

Esta investigação ocorre de maneira mais abrangente quando da elaboração de 

inquéritos populacionais que almejam investigar o processo, as condições pregressas e atuais 

de envelhecimento de idosos que vivem na comunidade e idosos institucionalizados. Este tipo 

de estudo mostra-se relevante por ser mais sensível ao evidenciar condições e características de 

envelhecimento específicas. No Brasil, alguns estudos populacionais buscam avaliar as 

condições de saúde e envelhecimento da população idosa, entre estes merece destaque o Estudo 

FIBRA (Fragilidade em Idosos Brasileiros), que avaliou fragilidade e fatores associados59; o 



 
 

Estudo Epidoso (Epidemiologia do Idoso) que avaliou características de saúde da população 

idosa do município de São Paulo entre os anos de 1991 e 200157.  

Outro estudo de grande relevância é o Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento 

(SABE), um estudo que teve seu início como parte de um estudo multicêntrico no ano de 2000 

na cidade de São Paulo e em outras seis capitas da América Latina e Caribe. Este estudo foi 

coordenado, inicialmente, pela Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil foi o único país 

que deu seguimento ao estudo, caracterizando-o como um estudo longitudinal de múltiplas 

coortes. Ele é coordenado pela Faculdade de Saúde Pública da USP e encontra-se, atualmente, 

na fase de arrolamento e coleta de dados de sua quarta onda, apresentando periodicamente 

resultados sobre as características de envelhecimento da população61,62.  

Geralmente, estudos de base populacional utilizam instrumentos, questionários e testes 

padronizados, aplicados por entrevistadores treinados e profissionais de saúde 

habilitados59,61,63–65. Entre os objetivos que orientam estas pesquisas está a avaliação da 

condição funcional dos idosos participantes. Para corresponder a tais objetivos, instrumentos 

como Índice de Independência para Atividades Básicas de Vida Diária (Índice Katz), 

Questionário Brasileiro de Avaliação Funcional Multidimensional (BOMFAQ)19, Mini Exame 

do Estado Mental e testes como TUG e SPPB são comumente utilizados.   

Desta forma, a investigação da funcionalidade em idosos tem como interesse verificar 

precocemente fatores limitantes, utilizando a avaliação da condição funcional para a realização 

de ações e atividades que permitam a vida independente em sociedade. Acrescido a este, existe 

o constante interesse nas condições relacionadas à manutenção de uma vida independente, 

dentro do microambiente familiar. Neste caso, as atividades relacionadas ao autocuidado e a 

mobilidade são de fundamental importância no intuito de avaliar a situação atual dos idosos, 

assim como promover a discussão sobre como oferecer suporte e melhorar as condições de vida 

e saúde destes66.  



 
 

A investigação sobre o como as pessoas envelhecem deve ser o mais acurado possível, 

uma vez que esta investigação resultará em delineamento de políticas públicas necessárias ao 

cuidado e atenção à saúde do idoso. Para tanto, caracterizar a dificuldade e a dependência para 

realização de atividades básicas de vida diária é uma maneira de estimar a atenção necessária e 

o cuidado requerido. A partir desta descrição é possível mostrar o que a pessoa idosa necessita.  

No entanto, para utilização de dados obtidos por meio de diferentes métodos de 

avaliação é preciso, primeiramente, saber identificar as potencialidades e fraquezas 

concernentes ao método escolhido. Em seguida, deve-se avaliar a qualidade e condição da 

informação obtida por meio da avaliação realizada.  

Neste sentido, o presente estudo busca comparar e apontar diferenças entre métodos 

distintos de avaliação funcional de atividades básicas de vida diária de pessoas idosas.  
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2.  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

 

 Comparar a avaliação de atividades básicas de vida diária (ABVDs) por meio de 

desempenho referido e desempenho aferido em pessoas idosas residentes na 

comunidade. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Descrever o desempenho funcional aferido para ABVD de idosos vivendo em 

comunidade; 

 Descrever desempenho funcional referido para ABVD em idosos vivendo em 

comunidade; 

 Comparar medidas psicométricas dos instrumentos de avaliação funcional para ABVD 

referido e aferido. 
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3.  MÉTODO 
 

3.1  Delineamento do Estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal que buscou comparar métodos distintos para avaliação 

de funcionalidade de pessoas idosas que viviam na comunidade, no município de Londrina 

(PR), no ano de 2015.  

3.2  Amostra 

 

Para este estudo foi utilizada amostra de conveniência, composta por 40 idosos com 

diferentes níveis de funcionalidade para realização de atividades básicas de vida diária.  

3.3  Coleta de dados 

 

A avaliação da condição funcional de idosos residentes na comunidade foi realizada no 

município de Londrina (PR). Dois ambulatórios especializados em atendimento de pessoas 

idosas foram selecionados pela pesquisadora. O teor da pesquisa foi apresentado aos dirigentes, 

que permitiram a utilização do espaço físico dos ambulatórios para realização das entrevistas e 

de avaliações da funcionalidade para realização de ABVD de pacientes com 60 anos ou mais. 

Ambulatório 1 – Clínica médica e clínica de fisioterapia especializada no atendimento 

de idosos. O atendimento prestado poderia ser particular ou de convênio. Neste local, prestavam 

atendimentos dois clínicos gerais e um reumatologista que, quando conveniente, 

encaminhavam seus pacientes para atendimento pela equipe formada por quatro fisioterapeutas. 

A amostra selecionada no Ambulatório 1 era de pacientes de dois clínicos gerais, apresentando 

doenças crônicas, mas em condições estáveis. 

 Ambulatório 2 – Clínica Ortopédica e de Fisioterapia.  Prestava-se atendimento médico 

e fisioterapêutico para pacientes particulares e de convênios médicos. A amostra selecionada 
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neste ambulatório era composta de pacientes com problemas ortopédicos de membros inferiores 

e/ou superiores, inclusive em processo de reabilitação pós-operatória. 

As condições clínicas dos sujeitos participantes da pesquisa podem ser observadas na 

Tabela 1. 

 

O processo de seleção ocorreu por ordem de chegada nos ambulatórios. O período 

compreendido como válido pela pesquisadora foi das 8 horas às 12 horas e das 14 às 17 horas, 

entre os dias 7 e 10 de setembro de 2015. Foram destinados dois dias para avaliação em cada 

um dos ambulatórios. O idoso inserido na pesquisa foi avaliado de maneira integral (frente aos 

protocolos propostos) em um único dia. 

Não houve recusa para participação do estudo.  

Dentre os idosos que compuseram a amostra provindos do ambulatório 1, nenhum 

realizava tratamento fisioterapêutico. Dos idosos recrutados no ambulatório 2, todos realizavam 

fisioterapia, domiciliar ou no próprio ambulatório.  

Todos os sujeitos da pesquisa foram esclarecidos sobre os objetivos desta e estiveram 

de concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 3.2.1  Critérios de Inclusão 
 

Condição Clínica n (%)

Acompanhamento no Clínico 9 22.5

AVC 3 7.5

Demencia 4 10

Cirurgia MS 5 12.5

Artrose (membro superior) 1 2.5

Artrose (membro inferior) 4 10

Prótese de quadril 7 17.5

Dificuldade deambular ou hernia de disco 4 10

Fratura pé 1 2.5

Entorse de joelho 2 5

Total 40 100

Tabela 1. Distribuição absoluta e relativa dos idosos vivendo na

comunidade, atendidos em ambulatório médico e ambulatório

ortopédico segundo condição clínica em tratamento. Londrina, 2015.
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Foram considerados aptos para participar do presente estudos homens e mulheres com 

idade igual ou superior a 60 anos. Residentes no município de Londrina e que realizassem de 

acompanhamento médico em um dos ambulatórios participante do estudo.  

Apesar de não ter existido exclusões durante o desenvolvimento do estudo, era previsto 

como critério de exclusão: Ser afásico; apresentar problemas de audição que impossibilitasse a 

aplicação dos questionários; ser classificado com comprometimento cognitivo segundo mini 

Mini-Exame do Estado Mental67 sem, no entanto, ter um respondente substituto que pudesse 

auxiliar nas respostas (note que este último critério é cumulativo: Comprometimento cognitivo 

+ ausência de respondente substituto = Exclusão).  

  

3.3  Instrumentos e Procedimentos 

 

Os dados foram coletados por meio de instrumentos padronizados, aplicados por 

profissionais distintas: uma avaliadora, (pesquisadora responsável por este estudo, habilitada 

para aplicar a Medida de Independência Funcional) e uma entrevistadora. A entrevistadora fora 

treinada pela pesquisadora responsável, em duas fases. Na primeira fase as questões eram 

explicadas e questionamentos da entrevistadora foram elucidados. Na segunda, realizou-se uma 

simulação da aplicação dos questionários com duas pessoas idosas (não participantes do estudo) 

e a aplicação do questionário à pesquisadora. Novamente, dúvidas e instruções foram fornecidas 

no intuito de consolidar o aprendizado.  

 

No decorrer da coleta de dados, os instrumentos foram aplicados em momentos e 

ambientes diferentes, sendo que pesquisadora e entrevistadoras não mantiveram contato durante 

as avaliações. Este procedimento ocorreu para minimizar possíveis intercorrências que 
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pudessem influenciar na comparabilidade de resultados, como exemplo uma eventual alteração 

na condição de saúde dos idosos.  

A avaliação foi dividida em três etapas, sendo a primeira para aplicação de um 

formulário de dados pessoais e avaliação da função cognitiva, seguida da aplicação dos 

instrumentos de interesse.  

Questionário de dados pessoais e condição cognitiva: 

Variáveis demográficas e condição cognitiva: sexo (feminino/masculino), idade foi 

coletada de maneira contínua, de acordo com a data de nascimento do idoso avaliado. 

Posteriormente, foi proposta a apresentação da mesma classificada em três categorias (idosos 

com idade de 60 a 69 anos, de 70 a 79 e aqueles com 80 anos e mais).  

A avaliação da função cognitiva foi realizada a partir da aplicação do mini - Mini Exame 

do Estado Mental (Mini-Mental), em versão adaptada (Anexo 1) que minimiza os impactos da 

escolaridade na avaliação da função mental dos indivíduos67. Esta adaptação foi desenvolvida 

em 1999 por Icaza e Albala quando da proposição da pesquisa multicêntrica idealizada pela 

Organização Panamericana de Saúde (Estudo SABE). Deste então e para todas as outras ondas 

e coortes do Estudo, coordenadas pela Faculdade de Saúde Pública da USP (2000 -2016), a 

tradução desta adaptação tem sido utilizada. 

Avaliação de Funcionalidade 

A funcionalidade para atividades básicas de vida diária (ABVD) foi avaliada segundo 

desempenho aferido e referido.  

Foram investigadas as seguintes atividades: alimentar-se, realizar higiene pessoal, 

banhar-se, vestir parte superior do corpo, vestir parte inferior do corpo, controle de esfíncter - 

vesical e uretral, uso e acesso ao vaso sanitário, transferência do leito para cadeira e para posição 

em pé, transferência para dentro do ambiente de banho/chuveiro, locomoção em pequenas 

distâncias.  
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3.3.1  Avaliação de Desempenho Aferido 
 

 A avaliação de ABVD por meio do desempenho aferido foi possível com a utilização 

da Medida de Independência Funcional(MIF) 51. Trata-se de uma escala desenvolvida com 

objetivo de qualificar os serviços de saúde de hospitais de reabilitação e nortear o atendimento 

de pacientes com comprometimento funcional51,68. Quando de seu desenvolvimento, a MIF 

visava a avaliação de capacidade aferida, mas com o tempo, profissionais de saúde e 

pesquisadores passaram a utilizá-la como instrumento de avaliação de desempenho, aferido e 

referido35,69. Em 1996, Pollak e colaboradores verificaram a reprodutibilidade deste 

instrumento para avaliação de pessoas idosas 70. 

Riberto e colaboradores testaram a reprodutibilidade em 2001 e validaram este 

instrumento para a língua brasileira em 200471,72. 

A MIF73 gradua os idosos como independentes (totalmente ou de maneira modificada) 

para a realização da atividade e dependente, qualificando o grau de ajuda requerido para 

realização da atividade em questão (desde a supervisão até ajuda total). É composta por 18 itens 

que abordam seis áreas de função: autocuidado, controle esfincteriano, mobilidade, locomoção, 

comunicação e cognição social72,74. Cada atividade é pontuada em escala de 1 a 7, sendo que 1 

corresponde à assistência total e 7 à independência total.  

A MIF tem dois domínios, o cognitivo e o motor, e é permitida a sua utilização de 

maneira conjunta ou isolada. Para o presente estudo foi utilizada apenas o domínio motor 

avaliado pela MIF, com pontuação final prevista para variar entre 13 pontos, sugerindo um 

indivíduo com necessidade de assistência máxima para realização de ABVD, a 91, 

caracterizando indivíduos independentes51,74.  
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Avaliação funcional utilizando a MIF: 

As atividades avaliadas, de modo aferido, foram realizadas em ambientes preparados 

pela responsável pela pesquisa. Banheiro com pia, Box e vaso sanitário, todos com barras de 

apoio. Sala de terapia que continha uma maca, regulada em altura de 0,45m (altura média de 

uma cama comum), mesa e duas cadeiras (0,50m e altura, com encosto e com braço de apoio) 

e Corredor com 5 metros de comprimento demarcados no chão com fita adesiva e largura de 

1,20m.  

Nos ambulatórios 1 e 2 houve o preparo de dois ambientes que comportassem a 

avaliação das atividades de interesse do estudo. A seguir encontra-se descrita as condições de 

ambiente para avaliação de cada atividade e os objetos e instrumentos utilizados. 

Atividades aferidas na Sala de Terapia e Corredor 

Alimentação: Prato raso, colher de sopa, garfo, faca, guardanapo de papel sem dobra, 

copo de vidro de 300ml com cerca de 150ml de água.  

Vestir parte superior e inferior: Ao idoso era solicitado que despisse e em seguida 

vestisse a própria roupa. 

Transferência leito para cadeira: Com a cadeira disposta ao lado do leito, era solicitado 

ao avaliado que realizasse a transferência da posição deitada na casa (decúbito dorsal) para a 

posição “sentado na cadeira”.  

Locomoção no plano: No corredor dos ambulatórios era solicitado que o sujeito 

percorresse 10 metros (corredor de 5 metros – considerado percurso de ida e volta), em 

velocidade habitual, como se estivesse indo para cozinha de sua casa, por exemplo.  

Atividades aferidas no banheiro 

Higiene Pessoal: Foram consideradas o desempenho das seguintes atividades – lavar o 

rosto, escovar os dentes, pentear o cabelo, passar batom para mulheres e fazer a barba para 

homens. Os instrumentos necessários eram dispostos na pia do banheiro utilizado (escova de 
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dente descartável, gel dental, batom [da própria idosa ou protetor labial incolor oferecido pela 

pesquisadora], espuma de barbear e barbeador descartável). 

Banho: Era solicitado ao indivíduo descalço que simulasse o banho, inclusive ao 

pegando um sabonete (envolto em plástico filme para evitar sujar ou manchar a roupa da pessoa 

idosa) e realizando a secagem do corpo após o banho. Dentro do Box do banheiro existia o 

sabonete e no gancho de metal era disposta uma toalha de tamanho padrão (0,70m X 1,40m).  

Uso do vaso sanitário: Era solicitado ao idoso que realizasse a despisse parcialmente a 

parte inferior da roupa (apenas a calça e não as roupas íntimas), e após sentar-se no vaso 

sanitário, realizasse a higiene de área íntima de maneira simulada. 

Transferência para chuveiro e para vaso sanitário: Estas atividades eram avaliadas 

durante a execução das atividades “banho” e “uso do vaso sanitário”.  

A avaliação do controle de esfíncteres foi realizada dentro de uma conversa com as 

pessoas idosas. Era indagado sobre episódios de incontinência em diferentes situações (diurna, 

noturna, ao esforço, relacionada com a ingesta de alimentos ou líquidos específicos) e quanto a 

periodicidade observada dos episódios de perda não intencional de urina ou fezes (sempre, 

várias vezes ao dia, ao menos uma vez ao dia, apenas durante a noite, algumas vezes na semana, 

esporadicamente, nunca).   

Todas as atividades eram explicadas em detalhes e o indivíduo era informado que 

poderia pedir ajuda a qualquer momento. Era exposto que a pessoa idosa deveria realizar a 

atividade dentro do tempo que considerasse habitual, confortável e seguro.  

Após instruído (a) sobre a atividade em questão, era solicitada a execução da mesma. 

A pontuação da atividade seguiu rigorosamente as informações apresentadas durante 

treinamento para utilização da MIF e contidas no Manual de Utilização da MIF73. O 

preenchimento dos dados foi realizado na planilha padronizada (Anexo 2). 

Adaptação da MIF para o estudo 
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A MIF prevê pontuação mínima (nível 1) quando é impossível avaliar a atividade de 

interesse. Embora a MIF indique esta forma de pontuação, a atividade Subir Escadas não foi 

considerada neste estudo. Isto se deu ao fato da inexistência de escadas nos ambientes de teste 

para avaliação de idosos que vivem na comunidade. A opção por não considerar esta Atividade 

foi tomada para evitar um possível viés na comparação de métodos de avaliação. 

A pontuação total da MIF não foi considerada para o presente estudo. 

A Medida de Independência Funcional tem como característica prioritária a 

possibilidade de avaliar o indivíduo de maneira pormenorizada, no entanto utilizar este 

instrumento de maneira integral com a possibilidade de apresentar seus resultados de maneira 

compactada pode ser potencialmente interessante frente a apresentação de resultados em 

pesquisa científica. 

Neste sentido e visando comparação entre os métodos de avaliação, foi desenvolvida 

uma proposta de categorização dos resultados obtidos com a aplicação da MIF. Esta 

classificação buscou gerar categorias passíveis de correlação direta frente ao instrumento de 

avaliação de desempenho referido.  

Não foi encontrado estudo que propusesse categorização similar, no entanto este 

processo foi realizado tendo como base a classificação central desta escala. Nesta classificação 

central, os indivíduos avaliados podem ser classificados como independentes ou dependentes, 

e dentro de cada categoria existem os níveis.  

Para o prosseguimento do estudo, optamos por considerar os idosos totalmente 

independentes/capazes (nível 7), aqueles independentes com adaptação para realização da ação 

(nível 6) e, por fim, os idosos com necessidade de terceiros para realização da atividade, sendo 

está relacionada à supervisão (nível 5) ou à ajuda direta (níveis 4 a 1) quando da avaliação de 

cada ABVD. Para tanto, optou-se pelo seguinte agrupamento: 

 Capacidade plena – MIF - nível 7.  
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 Com adaptação –MIF- nível 6.  

 Com ajuda – Dos níveis 5 a 1 da MIF. 

 

3.3.2  Avaliação de Desempenho Referido 
 

O desempenho referido foi avaliado mediante questões de múltipla escolha, adaptadas 

do Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE), um inquérito de base populacional que 

busca avaliar condições de envelhecimento, vida e saúde de pessoas idosas residentes no 

município de São Paulo61.  

Para o presente estudo, foram selecionadas 32 questões relacionadas a 11 atividades de 

interesse, sendo elas: alimentar-se, realizar higiene pessoal, banhar-se, vestir a parte superior 

do corpo, vestir a parte inferior do corpo, ser continente urinário e fecal (avaliação dissociada), 

utilizar o vaso (uso e acesso, de maneira indissociada), transferir-se do leito/cadeira para a 

posição em pé, transferir-se para o chuveiro e locomover-se no plano. Para permitir comparação 

entre todas as ABVD avaliadas de modo aferido, a pontuação obtida em utilizar o vaso foi 

utilizada de maneira duplicada para comparar uso e acesso, segundo a MIF.  

Cada atividade foi avaliada por meio de três questões objetivas, com quatro opções de 

resposta: Sim – Não – Não sabe – Não responde. Estas questões buscavam qualificar a atividade 

segundo:  

1) Relato de dificuldade para realização (sim/não/não sabe/ não responde);  

2) Utilização de adaptação (sim/não/não sabe/ não responde);  

3) Necessidade de terceiros para realizar a atividade (sim/não/não sabe/ não responde).  

 Adaptação das questões selecionadas 

As questões extraídas do Estudo SABE foram avaliadas por um grupo composto por 

quatro fisioterapeutas, especializados em atenção à pessoa idosa e em saúde pública, que 

discutiu adaptações que facilitassem compreensão pelos sujeitos da pesquisa. As sugestões 
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permitiram a avaliação do desempenho de atividades com perguntas claras e com palavras 

simples, facilitando a compreensão, interpretação e respostas mais sensíveis. Por meio da 

Figura 3 é possível compreender o conteúdo dos aprimoramentos propostos, tendo como base 

a atividade alimentar-se.  

Figura 2. Comparação entre questões apresentadas em inquérito populacional para avaliação 

de desempenho referido para avaliação e aprimoramento proposto. São Paulo, 2015. 

 

Fonte: Estudo SABE, 2010. 

 

A primeira parte do processo de adaptação foi a seleção minuciosa de questões oriundas 

do Estudo SABE que permitissem a avaliação das atividades de interesse. Após o processo de 

seleção, o grupo de fisioterapeutas se reuniu para avaliar o conteúdo, a maneira de abordagem 

e as potenciais características que dificultassem a comparação, tendo como padrão ouro a 

Medida de Independência Funcional.  

As principais características identificadas, que comprometiam a comparação visual 

entre as questões provindas do estudo SABE e a MIF, foram: 

 Inexistência de uma sequência lógica que corresponde à MIF.  
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 Algumas atividades não eram plenamente contempladas, como o caso da 

transferência para o chuveiro (apenas uma questão era utilizada para contemplar 

toda a atividade). 

 Atividades que apresentavam forma de avaliação que podia confundir a 

avaliação global do indivíduo, para o caso da atividade Higiene Pessoal (cada 

atividade era avaliada de maneira dissociada).   

Neste sentido, foram propostas alterações que pudessem evidenciar três aspectos de 

interesse em cada atividade: a independência plena do indivíduo, a presença de dificuldade ou 

realização de alguma adaptação, ou a necessidade de terceiros para realizar determinada 

atividade. Ficou definido que estes aspectos deveriam ser contemplados por meio de três 

questões objetivas, de fácil compreensão e que pudesse minimizar o tempo de aplicação do 

instrumento resguardando comparabilidade com a MIF, no que se refere às atividades avaliadas. 

Todas os aspectos determinados forma discutidos pelo grupo fisioterapeutas e 

evidenciou-se as condutas de adequação e linguagem deveriam ser adotados para possibilitar a 

construção de um instrumento de fácil compreensão para a pessoa idosa.  

Para o questionário estruturado considerou-se a mesma ordem de itens/atividades 

proposto pela MIF.  

 

Anterior a aplicação do questionário aos participantes do estudo, o questionário foi 

apresentado a dois idosos residentes no município de Londrina. Estes idosos não fizeram parte 

da amostra final, mas contribuíram na discussão sobre o construto, as atividades que o mesmo 

se propunha avaliar e sobre as questões apresentadas (linguagem), no intuito de verificar a 

clareza do instrumento. Eram idosos com nível superior, sendo um advogado e outro professor, 

que trabalhavam diretamente com pessoas acima de 59 anos de diferentes níveis sociais. 
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Cada questão foi lida e analisada com calma. Em um segundo momento, era realizada a 

aplicação do questionário em forma de entrevista, este processo foi realizado pela pesquisadora 

responsável. Ao final da avaliação foi indagado sobre o tempo dispensado para entrevista 

realizada e se haviam questões que causavam algum tipo de constrangimento.  

Com a aplicação do questionário para avaliação de idosos selecionados, foi possível 

observar que o texto era claro e compreensível, no entanto, em duas questões, alimentação e 

higiene pessoal, a existência de um texto complementar que ilustrasse a atividade, poderia 

facilitar o entendimento e direcionar melhor as respostas, indicando qual atividade o 

entrevistador se referia. Em resposta a este apontamento, não apenas as atividades citas, mas 

todas as atividades foram revistas e reestruturadas visando maior detalhamento.  

Quando indagados sobre possível constrangimento em responder alguma questão, 

disseram compreender o teor científico que estava por trás da pesquisa que participavam. Ainda 

assim, se sentiram à vontade pelo fato de poderem não responder a qualquer perguntar e te 

existe uma opção “não sei” dentre as respostas propostas. 

As informações de avaliação obtidas diretamente com os idosos foram importantes e 

pertinentes para construção do instrumento final do estudo, revisado e organizado pela 

pesquisadora responsável. 

 

O questionário desenvolvido pode ser visualizado no Apêndice C.  

As questões originais podem ser obtidas no site do Estudo SABE, disponíveis na página 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Ques%20_C10%20total%20SET12.pdf).  

 

 

http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Ques%20_C10%20total%20SET12.pdf
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Validade e confiabilidade do instrumento adaptado 

Após as alterações cabíveis, o instrumento foi aplicado à população de idosos do 

presente estudo e os resultados foram confrontados com aqueles obtidos com a MIF, aplicada 

em uma amostra de idosos (n=40), residentes no município de Londrina (PR) e com diferentes 

níveis funcionais, de modo a avaliar desempenho aferido (em categorização previamente 

descrita). Aos mesmos idosos foi aplicado o questionário desenvolvido.  

A confiabilidade do instrumento foi avaliada por meio do Coeficiente de Alpha 

Cronbach. Os resultados obtidos podem ser observados na tabela 2 e indicam elevada 

consistência do instrumento desenvolvido. Ainda que não exista valores de corte para o teste 

de alfa de Cronbach, podemos observar que mesmo com a retirada do valor referente à atividade 

com menor homogeneidade (Transferência ou uso do vaso sanitário) pouca alteração é 

observada no valor total obtido pelo instrumento (Com uma das variáveis – 0,879/ Sem – 

0,899). 

 

Atividade avaliada n
Alpha de 

Cronbach

Alimentação 40 0,889

Higiene Pessoal 40 0,886

Banho 40 0,884

Vestir parte superior 40 0,892

Vestir parte inferior 40 0,889

Uso do vaso sanitáro 40 0,879

Controle de urina 40 0,911

Controle de fezes 40 0,895

Transferencias

   Para leito 40 0,895

   Para vaso sanitário 40 0,879

   Para chuveiro 40 0,883

Locomoção no plano 40 0,895

Total 40 0,899

Tabela 2. Valores do coeficiente de Alpha

Cronbach para cada item do instrumento

desenvolvido. Londrina, 2015.
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A partir dos resultados obtidos com a aplicação do instrumento adaptado e a 

categorização proposta para a MIF, foi interesse do presente estudo verificar a validade do 

questionário para avaliação de desempenho referido para ABVDs. Por meio da comparação dos 

escores obtidos pelo Coeficiente de Kappa, observou-se que a atividade locomoção apresentou 

concordância quase perfeita (kappa>0,80). As atividades relacionadas com uso e acesso ao vaso 

sanitário apresentaram baixa concordância (kappa<0,40). As demais atividades concordaram 

substancialmente frente ao teste aplicado (Tabela 3). 

 

3.4  Análise Estatística 

 

 A análise estatística utilizada no presente estudo foi dividida em:  

 Análise descritiva 

 da amostra participante do estudo; 

 do desempenho de atividades avaliado por ambos os instrumentos.  

Atividade avaliada n kappa valor p

Alimentação 40 0,721 <0,001

Higiene Pessoal 40 0,582 <0,001

Banho 40 0,637 <0,001

Vestir parte superior 40 0,631 <0,001

Vestir parte inferior 40 0,651 <0,001

Uso do vaso sanitáro 40 0,395 <0,001

Controle de urina 40 0,692 <0,001

Controle de fezes 40 0,771 <0,001

Transferencias

   Para leito 40 0,673 <0,001

   Para vaso sanitário 40 0,350 0,001

   Para chuveiro 40 0,565 <0,001

Locomoção no plano 40 0,802 <0,001

Tabela 3. Validade da Medida de Independência

Funcional (MIF) categorizada em relação ao

questionário padronizado de avaliação de

desempenho referido, segundo atividade avaliada.

Londrina, 2015.
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 Comparação entre métodos de avaliação funcional por meio de desempenho referido e 

desempenho aferido: 

 Teste do Coeficiente Kappa Ponderado 

 Teste de Correlação de Spearman 

 

A descrição da amostra ocorreu por meio de análise dos dados pessoais referentes a 

sexo, idade, necessidade de cuidador e comprometimento cognitivo. Variáveis quantitativas 

foram apresentadas segundo distribuição de média (desvio padrão) e mediana (valores mínimos 

e máximos). Variáveis qualitativas segundo frequência absoluta e relativa.  

 

Concordância entre métodos de avaliação 

O teste do Coeficiente de Kappa75 avalia a existência de concordância inter-

observadores para além da concordância que poderia ser esperada pelo acaso. Este teste 

estatístico também pode ser aplicado no intuito de verificar a concordância entre testes76.  

Este teste foi a opção utilizada no presente estudo para verificar a concordância dos 

resultados quando da avaliação da funcionalidade para realização de ABVD por meio de 

desempenho referido e desempenho aferido em amostra de idosos que residiam na comunidade. 

O teste do coeficiente Kappa pode ser aplicado em avaliações com variáveis categóricas 

e para apresentar o grau de não concordância, as análises devem ser ponderadas76.A pontuação 

do coeficiente de Kappa varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de um, maior a 

concordância obtida. Em 1977, Landis e Koch77 propuseram pontos de corte para o coeficiente 

de Kappa visando classificar a concordância obtida. Nesta classificação, valores entre 0,00-0,40 

são considerados fracos, entre 0,41-0,60 resultado moderado. A partir de 0,61 até 0,80, observa-

se resultados substanciais e valores acima de 0,81 são considerados como similaridade quase 

perfeita.  
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Outro teste proposto para o presente estudo foi o teste de Correlação de Posto de 

Spearman. Trata-se de um método que avalia correlação de variáveis qualitativas, ou 

quantitativas não paramétricas. Este teste foi utilizado apenas na comparação geral entre os 

instrumentos e foi proposto no sentido de evidenciar o potencial viés quando da escolha e 

utilização em estudos que buscam avaliar concordância. Isto se dá ao fato de que avaliar 

correlação indica a associação entre instrumentos ou métodos e não necessariamente 

concordância entre os mesmos76. Considerou-se nível substancial de associação coeficientes 

correlação maior ou igual à 0,70. 

Para as análises foi utilizado o software Stata, versão 13.0. Foram considerados 

resultados estatisticamente significantes aqueles com nível descritivo de p <0,05. 

3.5  Considerações Éticas 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo – FSP/USP, sob o número: 15508913.6.0000.5421 

(Anexo 3).  
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4.  RESULTADOS 

 

4.1  Descrição e Caracterização da Amostra 

 

 No presente estudo foram avaliados 40 idosos, sendo 16 recrutados no ambulatório de 

clínica geral e 24 no ambulatório de clínica ortopédica. A média etária de 76,1 anos (IC95% 

72,8-79,4), com distribuição muito similar entre os grupos etários estabelecidos. A maior 

proporção dos idosos não apresentava comprometimento cognitivo segundo teste aplicado para 

screening, sendo que 10% da amostra recusou-se a realizar este teste. Idosos com evidências de 

comprometimento cognitivo foram entrevistados e suas respostas confrontadas com aquelas 

oferecidas por um informante substituto. 

 Dentre as condições de saúde que levaram os indivíduos a realizar consulta ou 

atendimento médico estavam acompanhamento com o clínico geral. Pessoas idosas recrutadas 

no ambulatório de clínica médica geral eram acompanhadas frente a doenças crônicas não 

transmissíveis (como diabetes, hipertensão arterial), sendo que nenhum dos idosos apresentava 

agudização da condição clínica de base no momento da avaliação.  

Em relação aos sujeitos da pesquisa avaliados no ambulatório de especialidade 

ortopédica, 25% (n=6) dos idosos apresentava comprometimento de membro superior (fratura 

de olecrano, artrose em mãos ou cirurgia de membro superior). Cerca de 71% (n=17), 

comprometimento de membros inferiores, sendo que sete haviam realizado cirurgia de prótese 

de quadril. Outros comprometimentos de membros inferiores estiveram relacionados com 

fratura de tornozelo e entorses. Apenas um indivíduo apresentou comprometimento de membro 

inferior e superior simultaneamente. Ainda assim, restrições de mobilidade foram referidas por 

17,5% da amostra (Tabela 4). 

 Na tabela 4 também é possível observar que dos idosos participantes do estudo, 12,5% 

apresentou pontuação inferior a 13 pontos para o Mini-Mini Exame do Estado Mental, 

indicativo de comprometimento cognitivo. Um dos idosos que se recusou a fazer o teste também 

foi acompanho pelo informante, segundo recomendação do próprio acompanhante e frente ao 

diagnóstico clínico de Alzheimer, em estágio inicial. A aplicação do questionário para avaliação 

do desempenho referido nestes idosos ocorreu na presença de um informante substituto, sendo 

este a pessoa que acompanhava a pessoa idosa no momento da entrevista. As respostas foram 

confrontadas com as respostas oferecidas pelo informante substituto. 
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As tabelas 5 e 6 apresentam as distribuições dos idosos, de acordo com a avaliação do 

desempenho aferido, categorizada em 3 grupos, e resultados obtidos frente ao questionário 

aplicado sobre desempenho referido para as atividades básicas avaliadas. Assim, os idosos 

foram distribuídos segundo independência ou desempenho pleno (sem adaptação ou dificuldade 

= independente), apresentar alguma dificuldade para realização da atividade e o terceiro grupo 

remete aos idosos que requerem ajuda para executar as atividades avaliadas.  

 

n %

Total 40 100

Sexo

   Feminino 21 52,5

   Masculino 19 47,5

Média etária    (IC 95%) 76,1 (72,8;79,4)

Idade - categórica

   60 - 69 anos 13 32,5

   70 - 79 anos 13 32,5

   80 anos e mais 14 35,0

Função cognitiva (MEEM)

   Normal 31 77,5

  Comprometida 5 12,5

   Recusa 4 10,0

Condição de locomoção

   Deambulante 33 82,5

   Cadeirante 4 10,0

   Acamado 3 7,5

Ambulatório de Referência

   Clínico geral 16 40,0

   Médico ortopedista 24 60,0

Tipo de acompanhamento médico recebido

   Acompanhamento com clínico geral 16 40,0

   Tratamento Membro Superior (MS) 6 15,0

   Tratamento Membro Inferior (MI) 17 42,5

   Tratamento MS + MI 1 2,5

Recebeu ajuda de informante substituto

   Não 34 85,0

   Sim 6 15,0

Tabela 4. Distribuição absoluta e relativa dos participantes da

pesquisa segundo características sociodemográficas, função

cognitiva, condição funcional, ambulatório de referência, tipo

de atendimento médico recebido e presença de informante

substituto para auxiliar nas respostas.  Londrina, 2015.
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A condição funcional aferida por meio da Medida de Independência Funcional apontou 

valores percentuais superiores para classificação de independência plena quando da avaliação 

de idosos provindos dos ambulatórios de ortopedia. As atividades com melhor pontuação foram 

aquelas relacionadas ao controle de esfíncteres e à alimentação para ambos os grupos avaliados.  

 Banhar-se, vestir a parte inferior do corpo, realizar higiene pessoal, transferir-se e 

locomover-se foram as atividades com menores percentuais de independência plena entre os 

idosos do ambulatório de clínica geral.  Em idosos da clínica ortopédica, esta distribuição não 

seguiu a mesma relação quando da avaliação da locomoção e transferência para o chuveiro 

(Tabela 5). 

Cerca de metade dos idosos apresentou dificuldade ou necessidade de terceiros para se 

alimentar. Para realização de transferências este percentual foi ainda maior, assim como tomar 

banho e locomover-se. As atividades que envolvem mobilidade foram aquelas que 

apresentaram maior prevalência de necessidade de ajuda (Tabela 5). 

 

 

  

Na avaliação de desempenho referido, maior proporção de indivíduos se classificaram 

como independentes ao desempenhar as atividades, levando em consideração os resultados 

obtidos pelo método de aferição (MIF). Os idosos relataram ter menor dificuldade (dificuldade 

percebida ou adaptação realizados sem ajuda ou presença de outra pessoa) para controle de 

esfíncteres, independente da origem amostral. Maior necessidade de ajuda foi evidenciada para 

vestir a parte inferior do corpo e para realizar transferência para o leito (Tabela 6).  

Independente Modificada Ajuda Independente Modificada Ajuda Independente Modificada Ajuda

Alimentação 7(43,7) 2(12,5) 7(43,8) 13(54,2) 5(20,8) 6(25,0) 20(50,0) 7(17,5) 13(32,5)

Higiene Pessoal 1(6,3) 7(43,7) 8(50,0) 5(20,8) 13(54,2) 6(25,0) 6(15,0) 20(50,0) 14(35,0)

Banho 0(0,0) 9(56,3) 7(43,7) 1(4,2) 10(41,7) 13(54,1) 1(2,5) 19(47,5) 20(50,0)

Vestir parte superior 3(18,8) 7(43,7) 6(37,5) 6(25,0) 11(45,8) 7(29,2) 9(22,5) 18(45,0) 13(32,5)

Vestir parte inferior 0(0,0) 10(62,5) 6(37,5) 1(4,2) 6(25,0) 17(70,8) 1(2,5) 16(40,0) 23(57,5)

Uso do vaso sanitáro 2(12,5) 9(56,3) 5(31,2) 8(25,0) 13(54,2) 5(20,8) 8(20,0) 22(55,0) 10(25,0)

Controle de urina 7(43,8) 6(37,5) 3(18,7 15(62,5) 5(20,8) 4(16,7) 22(55,0) 11(27,5) 7(17,5)

Controle de fezes 11(68,7) 1(6,3) 4(25,0) 22(91,6) 1(4,2) 1(4,2) 33(82,5) 2(5,0) 12,5)

Transferencias

   Para leito 1(6,3) 7(43,7) 8(50,0) 1(4,2) 10(41,6) 13(54,2) 2(5,0) 17(42,5) 21(52,5)

   Para vaso sanitário 1(6,3) 9(56,2) 6(37,5) 2(8,3) 18(75,0) 4(16,7) 3(7,5) 27(67,5) 10(25,0)

   Para chuveiro 1(6,3) 8(50,0) 7(43,7) 5(20,8) 10(41,7) 9(37,5) 6(15,0) 18(45,0) 16(40,0)

Locomoção no plano 1(6,3) 10(62,5) 5(31,2) 5(20,8) 16(66,7) 3(12,5) 6(15,0) 26(65,0) 8(20,0)

*Medida de Independência Funcional, utilizada enquanto avaliador de desempenho aferido.

Tabela 5. Distribuição absoluta e relativa (n(%)) dos idosos avaliados pela MIF* segundo desempenho pleno, realização da ação com adaptação ou

dificuldade e necessidade de terceiros para realizar atividades básicas de vida diária. Londrina, 2015.

Total (n=40)
Atividade avaliada

Clínica Médica (n=16) Clínica Ortopédica (n=24)
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4.2  Comparação entre Métodos de Avaliação Funcional 

 

A comparação entre métodos de avaliação funcional segundo Coeficiente Kappa e a 

Análise de Postos de Spearman apresentaram diferenças, sendo que a correlação de Spearman 

apresentou resultados superiores aos encontrados na avaliação por meio do coeficiente de 

Kappa em todas as atividades avaliadas. A diferença média entre os resultados apresentados 

pela correlação de Spearman implicaram em uma superestimação média de 18% em relação aos 

resultados obtidos pelo método de concordância de Kappa.  

A verificação obtida pelo coeficiente Kappa mostrou que as atividades de locomoção, 

controle de fezes e alimentação foram as que apresentavam maior concordância entre avaliação 

aferida e referida (Kappa> 0.70).  

Para ambos os testes, as atividades uso do vaso sanitário e transferir-se para o vaso 

sanitário foram as atividades com menor grau de comparabilidade (rho<0,50 e Kappa<0,040) 

(Tabela 7). 

 

Desempenha Dificuldade Ajuda Desempenha Dificuldade Ajuda Desempenha Dificuldade Ajuda

Alimentação 8(50,0) 3(18,8) 5(31,2) 15(62,5) 6(25,0) 3(12,5) 23(57,5) 9(22,5) 8(20,0) 40

Higiene Pessoal 5(31,3) 6(37,5) 5(31,2) 7(29,2) 13(54,2) 4(16,6) 12(30,0) 19(47,5) 9(22,5) 40

Banho 3(18,8) 6(37,5) 7(43,7) 1(4,2) 12(50,0) 11(45,8) 4(10,0) 18(45,0) 18(45,0) 40

Vestir parte superior 6(37,5) 5(31,3) 5(31,2) 13(54,2) 5(20,8) 6(25,0) 19(47,5) 10(25,0) 11(27,5) 40

Vestir parte inferior 3(18,8) 7(43,7) 6(37,5) 2(8,3) 8(33,3) 14(58,3) 5(12,5) 15(37,5) 20(50,0) 40

Uso do vaso sanitáro 4(30,8) 6(46,1) 3(23,1) 2(8,7) 15(65,2) 6(26,1) 6(16,7) 21(58,3) 9(25,0) 40

Controle de urina 7(43,8) 3(18,7) 6(37,5) 17(70,8) 4(16,7) 3(12,5) 24(60,0) 7(17,5) 9(22,5) 40

Controle de fezes 12(75,0) 1(6,3) 3(18,7) 23(95,8) 1(4,2) 0(0,0) 35(87,5) 2(5,0) 3(7,5) 40

Transferencias

   Para leito 5(31,3) 3(18,7) 8(50,0) 1(4,2) 13(54,2) 10(41,6) 6(15,0) 16(40,0) 18(45,0) 40

   Para vaso sanitário 4(30,8) 6(46,1) 3(23,1) 2(8,7) 15(65,2) 6(26,1) 6(16,7) 21(58,3) 9(25,0) 40

   Para chuveiro 5(31,3) 6(37,5) 5(31,2) 10(41,7) 9(37,5) 5(20,8) 15(37,5) 15(25,0) 10(25,0) 40

Locomoção no plano 5(31,3) 7(43,7) 4(25,0) 5(20,8) 16(66,7) 3(12,5) 10(25,0) 23(57,5) 7(17,5) 40

*Instrumento utilizado para avaliar desempenho referido.

n

Tabela 6. Distribuição absoluta e relativa (n(%)) dos idosos avaliados por questionário padronizado* segundo desempenho pleno, realização com dificuldade

ou adapação, ou relato de necessidade de ajuda para atividades básicas de vida diária. Londrina, 2015.

Atividade avaliada
Clínica Médica (n=16) Clínica Ortopédica (n=24) Total (n=40)
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Atividade avaliada n kappa valor p rho valor p Diferença*

Alimentação 40 0,721 <0,001 0,862 <0,001 1,20

Higiene Pessoal 40 0,582 <0,001 0,697 <0,001 1,20

Banho 40 0,637 <0,001 0,732 <0,001 1,15

Vestir parte superior 40 0,631 <0,001 0,753 <0,001 1,19

Vestir parte inferior 40 0,651 <0,001 0,798 <0,001 1,23

Uso do vaso sanitáro 40 0,395 <0,001 0,461 0,004 1,17

Controle de urina 40 0,692 <0,001 0,765 <0,001 1,11

Controle de fezes 40 0,771 <0,001 0,801 <0,001 1,04

Transferencias

   Para leito 40 0,673 <0,001 0,792 <0,001 1,18

   Para vaso sanitário 40 0,350 0,001 0,447 0,003 1,28

   Para chuveiro 40 0,565 <0,001 0,752 <0,001 1,33

Locomoção no plano 40 0,802 <0,001 0,857 <0,001 1,07

Tabela 7. Concordância (kappa) e correlação (Spearman) entre os escores obtidos com a

Medida de Independência Funcional (MIF) e o Questionário padronizado. Londrina, 2015.

*Diferença: Razão entre correlação de Spearman e Coeficiente Kappa, expondo a superestimação do primeiro em 

relação ao segundo.
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5.  DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo teve por objetivo comparara avaliação funcional para 

atividades básicas de vida diária por meio de desempenho referido e aferido. Observou-se que 

idosos que vivem na comunidade avaliados por meio da Medida de Independência Funcional, 

de maneira aferida, apresentam funcionalidade similar a observada por meio da avaliação de 

modo referido. No entanto, esta comparabilidade não foi significativamente concordante 

quando em questão atividades relacionadas ao uso e acesso ao vaso sanitário.  

5.1 Perfil dos Idosos e das Habilidades Aferidas e Referidas 

 

Ainda que o presente estudo não tenha encontrado diferença substancial entre 

distribuição da amostra no que concerne ao sexo, muito se discute sobre o processo de 

feminização da velhice. Processo o qual é bastante claro quando da observação da distribuição 

populacional de indivíduos acima 59 anos no Brasil e no mundo78,79. 

Estudos apresentam alta distribuição na prevalência de comprometimento funcional 

referido para uma ou mais atividades básicas em idosos vivendo na comunidade, variando entre 

14.8% até 51.6%80–82. 

Del Duca e colaboradores83 identificaram que cerca de 90% dos idosos residentes em 

Pelotas(RS) referiam independência funcional para atividades cotidianas. Os dados 

previamente reportados diferem daqueles ora apresentados. Este fato está relacionado a opção 

em trabalhar com uma amostra de conveniência advinda de ambulatórios médicos, o que incide 

diretamente sobre a funcionalidade dos idosos avaliados, sendo estes mais predispostos a 

relatarem pior condição funcional à de idosos hígidos. No entanto, foi interesse do estudo 

apresentar uma amostra com diferentes níveis funcionais, independentemente de sua 

representatividade populacional, o que permitiu maior espectro de comparação entre os 

métodos de avaliação da condição funcional da pessoa idosa.   
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Frente a funcionalidade aferida, estudo prévio84mostrou que de uma população de 

idosos vivendo na comunidade, que requeria cuidador, 11,2% dos idosos apresentavam 

independência para ABVDs quando avaliados pela MIF. No entanto, a avaliação por meio da 

Medida de Independência Funcional foi realizada considerando os níveis de independência 

completa e modificada como formadores da condição de Independência. 

Por meio dos resultados do presente estudo, foi possível observar uma realidade 

diferente, na qual houve variação da independência plena a depender da atividade avaliada.    

Neste sentido, pode-se observar que a dificuldade e a necessidade de ajuda são mais 

frequentes entre as ABVD mais complexas. Consideram-se como atividades complexas aqui, 

aquelas que exigem múltiplas funções para sua realização, como a manutenção de equilíbrio, 

força e coordenação motora. Tais condições motoras são comprometidas dentro do processo de 

envelhecimento normal, sendo que à depender das adaptação (fisiológica ou mesmo ambiental) 

realizadas pela pessoa idosa, podem implicar em maior ou menor impacto direto na realização 

de atividades cotidianas85,86. Nesta direção, Alexandre e colaboradores86 observaram maior 

incidência de incapacidade para vestir-se, realizar transferências e tomar banho, independente 

do gênero, resultado similar ao observado no presente estudo.  

A alimentação costuma ser a última atividade a ser afetada, indicando comprometimento 

grave da pessoa idosa e altos níveis de dependência86. Ainda que a maior parcela dos idosos 

consiga realizar esta atividade de maneira independente (sem ajuda de um terceiro), 

caracterizações relacionadas à independência modificada ou que sugerem dificuldade são 

consideradas alarmantes40. Este alarme remete-se ao risco aumentado para agravamento 

funcional e instauração de processos de dependência, caso intervenções específicas não 

ocorram. Por outro lado, a adaptação ou dificuldade, em fases iniciais, apresenta grande 

potencial de intervenção para melhora da funcionalidade e manutenção da independência, 

podendo ser considerada como uma janela de oportunidade na atenção à saúde da pessoa 
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idosa40,87. Na avaliação dos idosos do presente estudo, a funcionalidade comprometida para 

diversas atividades, entre elas alimentar-se, estiveram relacionadas ao quadro médico de base, 

apresentado pelos sujeitos participantes do estudo. 

Outras atividades que apresentaram características similares a da alimentação foram 

aquelas relacionadas ao controle de esfíncteres. Pesquisas anteriores já pontuaram sobre 

referência não apenas funcional que esta atividade remete, mas também a social, uma vez que 

não controlar esfíncteres acaba por predispor a pessoa idosa ao isolamento, favorecendo ao 

processo de incapacitação funcional para outras atividades, sendo inclusive um fator de 

institucionalização. Este fenômeno ocorre mais em mulheres, seja por questões fisiológicas, 

como perda de força muscular, consequências de multiparidade, ou fatores externos, como 

acidentes prévios, acabam por perder a capacidade de controlar plenamente ou de maneira 

eficaz o fechamento e abertura esfincteriano65,88.  

O comprometimento do controle esfincteriano é mais observado em idosos 

institucionalizados, com prevalência aumentada quando existe comprometimento cognitivo 

grave. No entanto, este fato não indica a inexistência deste comprometimento funcional em 

idosos vivendo na comunidade. O que existe é a dificuldade em conseguir dados confiáveis 

sobre o real comprometimento dos indivíduos, já que o sub-relato é muito alto, consequência 

do estigma social89,90. 

Nesta direção, é importante lembrar que a avaliação de desempenho autorreferido 

permite o diálogo entre as funções e condições autopercebidas, as sensações de capacidade e 

autossuficiência9,91. Este método de avaliação tem um discurso, muitas vezes implícito, da 

comparação da própria saúde e funcionalidade com a de um próximo e a partir desta 

comparação existe a alocação da condição funcional percebida pela pessoa idosa92. Assim, viver 

na comunidade pode implicar em estar rodeado por pessoas idosas com melhores condições de 

saúde e em manter interações sociais com outros grupos etários. Quando isto acontece, o 
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espectro de comparação social aumenta, diminuindo as diferença entre o subjetivo e o objetivo92 

no que concerne à avaliação de condição funcional. 

Estas variações entre as formas de obtenção de resultados por métodos de avaliação de 

condição funcional devem ser consideradas no momento de desenvolvimento de projetos de 

pesquisa, uma vez que os resultados finais deverão ser descritos e analisados dentro do 

panorama de possibilidades que cada método oferece, considerando, inclusive, as limitações 

existentes. 

5.2  Instrumentos Utilizados para Avaliação de Desempenho Referido e 

Aferido em Idosos 

 

A categorização dos resultados obtidos pela MIF foi um recurso utilizado para facilitar 

a comparação entre os métodos de avaliação. Ainda que nenhum estudo prévio tenha realizado 

tal procedimento, o mesmo seguiu um agrupamento lógico que não feriu os preceitos de 

avaliação da MIF. No entanto, simplificou um instrumento que é diferenciado de outros pelo 

potencial de avaliação ampliada.  

Já adaptação de linguagem proposta para o questionário de desempenho foi realizada no 

sentido de proporcionar ferramentas explicativas ao idoso e ao entrevistador. Pois, diferente da 

entrevista que ocorre dentro de inquérito populacional, como o Estudo SABE, o entrevistador, 

neste recorte, não teria tempo hábil para criar vínculo com o idoso e obter respostas mais 

fidedignas. Após realizados todos os processos de adequação e categorização é possível discutir 

a comparação dos métodos em si.  

No decorrer do processo de adaptação a opção por manter a avaliação do uso e acesso 

ao vaso sanitário de maneira integrada levou em consideração a maneira prevista e descrita pela 

Classificação Internacional de Funcionalidade 31. Nesta Classificação, é proposta uma avaliação 

global da atividade, na qual o indivíduo é avaliado frente a sua capacidade de desempenhar as 

seguintes atividades: adotar a posição adequada, escolher e ir a um lugar apropriado para 
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urinar/defecar, manusear a roupa antes e após urinar/defecar e limpar-se após urinar/defecar (d530 

– Cuidados relacionados com o processo de excreção). Desta forma, optou-se por uma 

adaptação que permitisse a avaliação da atividade “utilização de vaso sanitário” de maneira 

integral, seguindo preceitos apresentados pela CIF. Ainda assim, os resultados apresentados 

indicam diferença substancial quando da avaliação da atividade dissociada (desempenho 

aferido – MIF) e a avaliação de desempenho referido unificado. 

Estas duas formas de avaliação podem sofrer influência da autopercepção da pessoa 

idosa frente a própria funcionalidade. Quando questionada sobre independência e 

funcionalidade de uma atividade complexa, que necessita de diferentes componentes 

(planejamento motor, condição musculoesquelética, equilíbrio e avaliação tempo espacial) para 

sua realização plena, o indivíduo pode não identificar falhas em componentes específicos, 

influenciando a resposta oferecida.  

Por outro lado, a avaliação do profissional de saúde habituado em identificar possíveis 

falhas e planejar adequada intervenção pode ser mais acurada neste sentido. Desta forma, 

avaliar tal atividade de maneira subdivida apenas implica em explicitar a atenção que deve ser 

dada ao indivíduo com dificuldade. Para avaliação funcional do ponto de vista clínico, este 

aspecto é muito importante, mas a avaliação do ponto de vista populacional pode ser feita de 

maneira integrada, conforme previsto em outros instrumentos que avaliam funcionalidade 

referida para ABVDs29,54.   

Ainda assim, o presente estudo apontou que as atividades relacionadas ao uso e acesso 

ao vaso sanitário foram aquelas que apresentaram maior discordância entre utilização de 

avaliação unificada ou dividida. Esta discordância ocorreu no sentido de que idosos 

apresentaram melhor autorrelato da condição funcional frente ao observado durante aferição da 

atividade em pleno desempenho. Uma vez que a autopercepção da condição funcional pode ser 
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mediada por condições de saúde e características de vida93, os resultados a partir do autorrelato 

podem se distanciar daqueles observados de maneira objetiva.  

Assim, o resultado apresentado é reflexo da maneira unificada de avaliação, o que não 

invalida as respostas obtidas de maneira referida, mas indica o distanciamento frente ao 

avaliado criteriosamente pela MIF.    

As demais atividades avaliadas pelo instrumento adaptado apresentaram maior 

concordância em relação à MIF, podendo ser uma ferramenta para avaliação funcional mais 

abrangente do que o Índice Katz29, acrescido da estrutura simplificada em formato de 

questionário e com possibilidade de aplicação por avaliadores treinados. Este aspecto indica a 

possibilidade de utilização do instrumento de avaliação de desempenho referido desenvolvido 

para avaliação de idosos vivendo na comunidade. 

Instrumentos de avaliação de funcionalidade para ABVDs, como o Índice Barthel e o 

Índice Katz 29,54, avaliam um número reduzido de atividades básicas. Ampliar o panorama de 

atividades avaliadas permite evidenciar comprometimento funcional em estágios iniciais, como 

o caso de avaliar transferência para o chuveiro. Ou mesmo avaliar a dificuldade para 

componentes distintos de uma mesma atividade, como vestir a parte superior ou inferior do 

corpo. Neste caso, as atividades resguardam em si exigências distintas (planejamento e 

execução), existindo uma avaliação mais minuciosa quando da avaliação dissociada.  

 

A aferição de desempenho funcional pode ser realizada em ambientes comuns a pessoa 

idosa e desta maneira é prevista que a subjetividade do executor da ação e as adaptações 

ambientais existentes serão consideradas. Assim, a interpretação dos resultados provindos de 

avaliações objetivas, tendo por base o desempenho, deve considerar tal característica, 

permitindo a expansão dos achados e associação dos mesmos com outros dados dos indivíduos. 

Estudos prévios que compararam métodos de mensuração avaliaram o desempenho aferido de 
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pacientes e contrapuseram os dados com a funcionalidade referida para diferentes 

atividades35,38,39,94. 

5.3 Considerações sobre Não Resposta 

 

É válido ressaltar que enquanto a MIF prevê maneiras de pontuação que permitem a 

avaliação do indivíduo para todos os itens abordados73, o questionário de desempenho 

autorreferido oferece a opção de não resposta, quando o idoso não quer ou não sabe, 

possibilitando lacunas nas avaliações.  

Segundo a literatura, altos índices de não resposta podem indicar que a amostra 

selecionada tem menos conhecimento/entendimento do assunto abordado, ou pressupõe um 

viés de seleção, no qual apenas idosos comprometidos com a pesquisa respondem 

assertivamente (sim/não). Estes dois indícios influenciam a tendência das respostas, que tendem 

a ser mais positivas (no sentido de o indivíduo referir melhor condição funcional), apresentam 

menor poder de análise (dado faltante) e pode ter aumentado o erro padronizado95,96.   

No presente estudo, quando da avaliação de desempenho referido não foi observada não 

respostas frente as questões propostas. Isto se deu ao fato de que os indivíduos, quando 

apresentavam comprometimento cognitivo (fator que pode influenciar a taxa de resposta), eram 

avaliados na presença de um informante substituto. Outro fator que influencia diretamente a 

inexistência de não resposta dá-se ao fato de que a avaliação estava relacionada à atividade 

cotidianas, que uma vez inseridas na rotina do indivíduo, sendo as últimas atividades 

comprometidas em população idosa.  

Para garantir a consistência dos dados e validade do estudo, baixos índices de não 

resposta ou dados faltantes são requeridos. Quando da avaliação da população idosa, 

principalmente no que diz respeito à funcionalidade para atividades básicas de vida diária, os 
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dados faltantes podem estar relacionados com a perda de autonomia nos processos de 

autocuidado ou mesmo algum tipo de constrangimento frente a determinada questão abordada.  

Acrescido a este dado, Korkeila e colaboradores apontaram que as não respostas estão 

relacionadas também ao sexo masculino e idosos com idades mais avançadas. Indivíduos com 

estas características além da perda da autonomia, podem estar menos comprometidos com os 

objetivos das pesquisas propostas97. Outros pesquisadores95,98 também ressaltaram que quanto 

menor a taxa de não resposta, melhor qualidade dos resultados, o que reflete nos dados ora 

apresentados.  

5.4 Comparação entre os Métodos de Avaliação 

 

Comparar avaliação de pessoas idosas por meio de métodos que avaliem desempenho 

de atividades de modo aferido ou referido é importante para distinguir diferenças e apresentar 

possibilidades relacionadas à cada método. Embora foco de muita discussão na década de 

199099–101, atualmente poucos estudos abordam similaridades e divergências entre avaliação 

funcional de maneira aferida ou referida e ainda são observados estudos que utilizam de maneira 

equivocada ostermos35,36,94,102–104. 

Anterior à discussão sobre o modo de avaliação propriamente dito é importante retomar 

aspectos conceituais que diferenciam Capacidade e Desempenho, conceitos comumente 

utilizados como sinônimos. Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade31 é 

possível diferenciar capacidade de desempenho pela influência de fatores pessoais e contextuais 

quando da avaliação de desempenho, e pela mensuração de potencialidade máxima de um 

indivíduo em ambiente controlado para avaliar capacidade. Expandido esta observação, aponta-

se que ao avaliar a capacidade funcional tem-se a possibilidade de minimizar os efeitos culturais 

e de gênero relacionados à execução de atividades. Ao passo que avaliar o desempenho implica 

em considerar aspectos subjetivos e de autoeficácia31,105. 
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Estes termos são comumente utilizados como sinônimos, mas não o são. Para o presente 

estudo, será explorada a avaliação de desempenho de idosos para ABVDs. 

 

Para comparação entre métodos de avaliação da funcionalidade (aferida e referida) foi 

utilizada análise estatística diferente da realizada em outros estudos com objetivos similares aos 

deste33,34,36,87. Tais pesquisadores optaram pelo método de correlação (Pearson, Spearman ou 

Coeficiente de Correlação Intraclasse). O presente estudo vai de encontro ao método 

apresentado por Poulter et al.37 e Ferrer et al.38,pautado no Coeficiente de Kappa. Esta escolha 

se deu pelo fato de que utilizar métodos de correlação implica em avaliar associação dos 

instrumentos, sem, no entanto, avaliar concordância entre os mesmos76.  

Estudos prévios33,34,36,87que utilizaram testes de correlação apresentaram alto nível de 

associação entre os instrumentos e sugeriram possibilidade de utilização de dados 

autorreferidos em detrimento de métodos aferidos. O presente estudo indica atenção quando da 

escolha do método de avaliação.  

A título de explicação sobre a cautela proposta, nos resultados apresentados, a 

comparação dos métodos de avaliação foi apresentada. Esta opção visou evidenciar o como a 

escolha do método de análise estatística pode influenciar resultados e conclusões. Desta forma, 

alto grau de associação (rho) não foi correspondido pelo mesmo nível de concordância (kappa) 

quando comparados desempenho referido e aferido para cada atividade.  

Esta discordância reforça cautela e necessidade de se atentar ao desenho e método dos 

estudos. Este deve ser, inclusive, um aspecto a ser considerado para avaliação criteriosa do 

conteúdo de textos científicos. 

O foco principal deste estudo foi a análise de concordância (Kappa) global entre os 

métodos de avaliação (aferido e referido). Conforme mencionado por outros pesquisadores, 

espera-se resultados diferentes quando fatores ambientais são ou não considerados na avaliação 
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do estado funcional do indivíduo43,106,107. No entanto, a avaliação por meio de desempenho 

aferido e desempenho referido são complementares e quando realizadas para avaliar o mesmo 

grupo de atividades permitem ampliar o entendimento sobre necessidade do indivíduo e 

delinear maneiras de supri-las43,106,107. 

Alguns estudos abordam a capacidade de maneira referida, diferenciando por termos “o 

que o Sr(a) pode fazer” e “o que faz”, mas este modo de avaliação pode ser influenciado de 

sobremaneira por baixos níveis de escolaridade e compreensão da pessoa idosa101,106. Por estas 

razões, tal abordagem não foi cogitada no presente estudo. Roedl e colaboradores 108discorrem 

sobre a diferença em avaliar o próprio idoso de modo referido, o proxi, ou aferir a 

funcionalidade a partir de testes padronizados e indicam a última como sendo a opção mais 

acurada e com menor probabilidade de viés. 

Estudos anteriores mostraram que existe grande diferença para populações de idosos 

institucionalizados entre a auto-avaliação e avaliação aferida. Este dado aponta para a 

precaução que deve haver quanto à ideia de correspondência perfeita entre métodos de 

avaliação e o uso indiscriminado destes109,110. A correspondência entre aferir e referir é maior 

quando da avaliação de idosos vivendo na comunidade 40. O idoso em contato com diferentes 

núcleos sociais consegue se perceber melhor do que idosos restritos à instituição111. No caso do 

presente estudo, a concordância substancial para a maioria das atividade avaliadas é reflexo da 

amostra utilizada, assim como das questões adaptadas de um inquérito que avalia o mesmo 

perfil de idosos55.  

A concordância substancial observada existiu em referência a uma classificação mais 

rígida e criteriosa quando da avaliação aferida, sendo maior a proporção de idosos com 

dificuldade ou necessitando ajuda quando comparado com as respostas oferecidas pelos 

próprios idosos ou por informantes substitutos. 



62 
 

Outro fator que interfere na concordância de métodos é o nível de capacidade cognitiva 

de idosos. Quando existe comprometimento cognitivo da pessoa idosa, uma alternativa para 

prosseguir a avaliação referida é convidar uma pessoa de contato próximo à pessoa idosa para 

que auxilie nas respostas a serem oferecidas, ou que seja o informante substituto. Neste sentido, 

é importante direcionar a discussão sobre a utilização de proxi ou auxiliares em questionários 

de avaliação de desempenho de atividades.  

Em outros estudos verificou-se que as respostas obtidas com auxílio de um cuidador ou 

familiar tendem a subestimar as reais habilidades do idoso. Esta subestimação foi relacionada 

à sobrecarga do cuidado exercido, que imprime na resposta oferecida mais do que a real 

condição funcional dos idosos32,52,112. A possibilidade de subestimação deve ser cogitada pelo 

pesquisador. Ainda assim, estudo prévio de comparação entre avaliação funcional aferida e 

avaliação referida por cuidadores de idosos com comprometimento cognitivo mostrou grande 

similaridade dos resultados encontrados, implicando em melhor responsividade quando existe 

a proximidade de cuidado entre o proxi e o idoso avaliado35.  

As relações de cuidado também foram abordadas por outros pesquisadores, que 

indicaram que relações menos estreitas são fatores associados para respostas enviesadas. Assim 

sendo, a utilização de screening para identificar a pessoa que pode oferecer informações mais 

fidedignas pode ser uma opção para minimizar viés35,113. 

Esta discussão atenta os pesquisadores sobre quem são os respondentes. A utilização de 

respostas provindas de informantes substitutos são mais consistentes e confiáveis em inquéritos 

populacionais, ainda assim deve-se buscar respondentes que realmente conheçam a realidade 

da pessoa idosa, minimizando erros37. 

 

A avaliação da funcionalidade da pessoa idosa é de fundamental importância para a 

prática clínica direcionada ao tratamento, manutenção e melhora das habilidades funcionais do 
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indivíduo. A condução do tratamento adequado reflete em qualidade de vida, independência e 

autonomia da pessoa idosa para permanecer vivendo na comunidade. 

Esta avaliação também é de grande valia quando aplicada e analisada corretamente 

dentro de estudos epidemiológicos. Neste sentido, dados resultantes podem fazer com que a 

comunidade científica e os gestores repensem modelos que atenção e cuidado à pessoa idosa.  

Pensando no acelerado processo de envelhecimento da população brasileira, é 

importante compreender o envelhecimento no contexto das novas gerações de idosos. Se 

esforços são dispensados à manutenção da condição funcional precocemente a necessidade de 

cuidado poderá ser minimizada, evidenciando um envelhecimento ativo e melhor sucedido. 

O processo de envelhecimento que pode ser observado hoje nas ruas se estabeleceu e 

não existe perspectiva de mudança, seja no cenário nacional ou internacional. Acompanhando 

este processo, verifica-se uma reestruturação da família, com núcleos cada vez menores e 

inserção da mulher no mercado de trabalho, desfavorecendo a prestação de cuidado familiar15. 

Mediante a necessidade de avaliar e acompanhar a condição funcional da população 

idosa, é importante ressaltar, sucintamente, os pontos fortes e pontos fracos de cada método de 

avaliação, ora discutido. Deste modo, busca-se oferecer ferramentas que auxiliem na escolha 

mais assertiva do construto a ser utilizado (Quadro 1). 
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Quadro 1. Apresentação das características principais apontadas pelo presente estudo. 

Londrina, 2015. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Existe diferença consideráveis entre os 

métodos; 

Usar apenas um método pode mascarar os 

resultados; 

Desempenho aferido avalia a condição 

funcional (sem ressaltar aspectos culturais, de 

gênero e subjetivos); 

D. Aferido: deve ser avaliado por 

profissionais de saúde; 

 

D. Referido: pode não detectar mudanças 

sutis. 

Desempenho referido considera o ambiente e a 

subjetividade do indivíduo. 

Oportunidades Ameaças 

 

Maior similaridade entre capacidade e 

desempenho para idosos vivendo na 

comunidade; 

A escolha do método deve estar vinculada 

ao objetivo; 

 

O presente estudo retomou conceitos utilizados 

de maneira indiscriminada. 

Idosos que vivem na comunidade tenderam 

a apresentar resultados similares entre os 

métodos de avaliação, com menor 

concordância para atividade relacionada ao 

uso e acesso ao vaso sanitário. 

 

Em resumo, verificamos que os métodos de avaliação são associados, mas não 

totalmente concordantes para as atividades avaliadas, apontando para precaução na hora da 

escolha do método a ser utilizado e, acima de tudo, no momento da avaliação dos resultados 

obtidos. Como defendido por outros autores, aferir e referir são maneiras de avaliação 

complementares que devem ser abordadas conjuntamente quando possível, proporcionando 

uma avaliação da condição funcional mais abrangente do indivíduo43,114.  

É importante ainda destacar algumas limitações e potenciais sugestões oriundas deste 

trabalho. 

O processo de recrutamento de indivíduos para participação no presente estudo pode ter 

gerado um erro sistemático, no qual indivíduos em tratamento clínico e/ou ambulatorial 

apresentem referência mais próxima da função aferida115. Este fato pode ocorrer dada a melhor 

percepção que o indivíduo em tratamento pode desenvolver frente a funcionalidade. Tal erro 



65 
 

tende a ocorrer de maneira preponderante no caso da avaliação de idosos em acompanhamento 

por motivos ortopédicos. Para minimizar este erro, foi proposta uma análise de amostra 

aleatória mista, sendo composta por idosos em tratamento ortopédico e idosos que realizavam 

consultas de rotina com médico clínico-geral. Frente os apontamentos anteriores, é válido 

ressaltar que a opção por este processo de obtenção de amostra foi intencional, para que níveis 

intermediários de comprometimento funcional fossem observados. 

A proposta de trabalho restringiu-se para comparação metodológica de dados obtidos 

para avaliação de ABVD apenas, pelo fato de não ter sido encontrado instrumento indicado 

para aferição de AIVD.  

Por se tratar de uma amostra de conveniência reduzida, não foi possível expandir as 

análises com informações adicionais. Para tanto, sugere-se que futuros estudos possam 

investigar fatores outros que aproximem ou distancie a concordância quando da comparação 

entre métodos distintos para avaliação de condição funcional da pessoa idosa. 

A classificação proposta minimiza a sensibilidade da MIF em avaliar a capacidade 

funcional da pessoa idosa, no entanto, esta classificação foi realizada para viabilizar a validação 

do construto proposto para avaliar desempenho referido e facilitar a comparação de métodos de 

avaliação. Sua utilização não é indicada quando outros objetivos são propostos. 

Estudos longitudinais são sugeridos para comparar os métodos de avaliação dentro dos 

processos de transições relacionados ao avançar da idade. Aumento do tamanho amostral 

também indicado, no intuito de verificar a validade externa dos resultados apresentados. 
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6.     CONCLUSÕES 
 

Entre as atividades avaliadas pelos métodos aplicados, conclui-se que aquelas 

relacionadas com transferência e uso do vaso sanitário são as que apresentam maior 

discordância entre os métodos de avaliação. Já locomoção, alimentação, controle de fezes, 

banho e vestir-se são aquelas mais comparáveis. Desta maneira, a avaliação de ABVD 

utilizando desempenho referido ou aferido apresenta respostas similares para maioria das 

atividades avaliadas, com grau de concordância substancial. 

No entanto, as respostas obtidas pelo método de avaliação autorreferido devem ser 

interpretadas com cautela, principalmente quando da avaliação do uso e acesso ao vaso 

sanitário. Os métodos de avaliação avaliados são complementares e quando possível ambos 

devem ser aplicados para avaliação funcional de pessoas idosas. 

É importante ressaltar que o método a ser utilizado deve corresponder às expectativas e 

objetivos do pesquisador ou profissional. Estudos populacionais, geralmente, necessitam de 

instrumentos que sejam válidos e reprodutíveis de forma a apresentar economia e resultados 

consistentes. Como nota final, deve ser acrescido que os conceitos de cada método devem ser 

evidenciados e devidamente respeitados para garantir estudos de boa qualidade.  
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APÊNDICE A– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (1) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: Proposta de 

elaboração de questionário para screening funcional para idosos baseado na Medida de 

Independência Funcional (MIF). 

O motivo que nos leva a realizar este estudo é o interesse em verificar se o questionário 

elaborado com base na Medida de Independência Funcional é capaz de pontuar nível funcional da 

população idosa. A escala original consegue mostrar o nível de independência que uma pessoa possui, 

normalmente é aplicada em pessoas com alguma doença, durante acompanhamento por profissionais 

de saúde. Descobrir se existe correspondência entre os dois questionários possibilitará um estudo 

muito maior sobre o nível de independência de idosos e este é o objetivo deste estudo.  

Os objetivos desse estudo são: 

1. Avaliar a relação entre dois questionários sobre independência funcional; 

2. Descrever as condições de independência física de pessoas com mais de 60 anos. 

Inicialmente serão coletados os dados pessoais, e em seguida o participante responderá a dois 

questionários sobre independência física.  

Serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade de toda informação 

dada. Não será revelada a identidade de qualquer participante do estudo. Se for encontrada alguma 

anormalidade, o participante será informado e encaminhado a um serviço ao qual poderá recorrer em 

caso de necessidade. 

 Foi-me informado que se eu tiver alguma dúvida ou pergunta adicional sobre este estudo 

posso telefonar para a Fisioterapeuta Etienne Duim, responsável local deste Estudo nos telefones: 

(11)3061-7931 ou (11)991-119-798, ou para o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da USP, no telefone (11)3061-7779. 
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 Meu consentimento em participar é voluntário e sem coerção ou força e estou ciente de que, 

fora o desconforto em responder algumas questões pessoais, minha participação na pesquisa não 

representa risco para minha integridade física ou mental e nem benefício direto. Entendo que tenho 

o direito de terminar a entrevista o momento em que desejar e que poderei retirar meu 

consentimento a qualquer tempo, bastando para isso entrar em contato com a pesquisadora ou o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP. 

 Assim, declaro que compreendi e estou de acordo com o exposto acima. 

Por este meio aceito colaborar com a Proposta de elaboração de questionário para screening 

funcional para idosos baseado na Medida de Independência Funcional (MIF). 

Através deste consentimento, autorizo a publicação da pesquisa excluindo dados pessoais, de 

forma escrita. Concedo também o direito de retenção e uso para fins de ensino, divulgação em 

periódicos e/ou revistas científicas do Brasil e do exterior, mantendo a confidencialidade sobre minha 

identidade, podendo usar pseudônimos.  

 

 

Nome  Assinatura do Participante 

 

Data 

Nome  Assinatura do Pesquisador 

 

Data 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 
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APÊNDICE B– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (2) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A OS INTEGRANTES DA PESQUISA  
(PROXI RESPONDENTE) 

 
 

Este é um convite para que o(a) senhor(a) ________________________ participe de uma 

pesquisa: Proposta de elaboração de questionário para screening funcional para idosos baseado na 

Medida de Independência Funcional (MIF) coordenada pela Profª Drª Yeda Aparecida de Oliveira 

Duarte da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Por impossibilidade física ou mental 

ele não é capaz de responder nossas perguntas. Assim, gostaria de convidar o(a) sr(a) a participar da 

pesquisa respondendo por ele(a) como seu responsável legal. 

O motivo que nos leva a realizar este estudo é o interesse em verificar se o questionário 

elaborado com base na Medida de Independência Funcional é capaz de pontuar nível funcional da 

população idosa. A escala original consegue mostrar o nível de independência que uma pessoa possui, 

normalmente é aplicada em pessoas com alguma doença, durante acompanhamento por profissionais 

de saúde. Descobrir se existe correspondência entre os dois questionários possibilitará um estudo 

muito maior sobre o nível de independência de idosos e este é o objetivo deste estudo.  

Os objetivos desse estudo são: 

1. Avaliar a relação entre dois questionários sobre independência funcional; 

2. Descrever as condições de independência física de pessoas com mais de 60 anos. 

Inicialmente serão coletados os dados pessoais, e em seguida o participante responderá a dois 

questionários sobre independência física.  

Serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade de toda informação 

dada. Não será revelada a identidade de qualquer participante do estudo. Se for encontrada alguma 

anormalidade, o participante será informado e encaminhado a um serviço ao qual poderá recorrer em 

caso de necessidade. 

 Foi-me informado que se eu tiver alguma dúvida ou pergunta adicional sobre este estudo 

posso telefonar para a Fisioterapeuta Etienne Duim, responsável deste Estudo nos telefones: 

(11)3061-7931 ou (11)991-119-798, ou para o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da USP, no telefone (11)3061-7779. 
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Meu consentimento em participar é voluntário e sem coerção ou força e estou ciente de que, 

fora o desconforto em responder algumas questões pessoais, minha participação na pesquisa não 

representa risco para minha integridade física ou mental e nem benefício direto. Entendo que tenho 

o direito de terminar a entrevista o momento em que desejar e que poderei retirar meu 

consentimento a qualquer tempo, bastando para isso entrar em contato com a pesquisadora ou o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP. 

 Assim, declaro que compreendi e estou de acordo com o exposto acima. 

Por este meio aceito colaborar com a Proposta de elaboração de questionário para screening 

funcional para idosos baseado na Medida de Independência Funcional (MIF). 

Através deste consentimento, autorizo a publicação da pesquisa excluindo dados pessoais, de forma 

escrita. Concedo também o direito de retenção e uso para fins de ensino, divulgação em periódicos e/ou revistas 

científicas do Brasil e do exterior, mantendo a confidencialidade sobre minha identidade, podendo usar 

pseudônimos.  

 

 

 

Nome  Assinatura do Participante 

 

Data 

Nome  Assinatura do Pesquisador 

 

Data 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 

 

 

 

  



82 
 

APÊNDICE C – Questionário Padronizado 

Nome da Entrevistadora:____________________________ 

Data desta entrevista: ___/___/_____  Hora de início:____:____ 

Dados Pessoais  

Nome:_________________________________________________________________ 

Data de nasc.:___/___/_____  Sexo:       M          F 

Entrevista realizada com:      Próprio idoso         Cuidador + idoso 

Avaliação Funcional para ABVDs 

1) Alimentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Higiene Pessoal  

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Idoso:_______ 

1.1 O/A Sr(a) tem dificuldade para 

comer sozinho a partir de um prato a sua 

frente? (a comida disposta no prato, 

talheres próximos, líquido no copo) 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

1.2  O/A Sr(a) utiliza algum tipo de 

adaptação ou precisa de tempo maior 

para se alimentar? (talher adaptado, 

canudinho) 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

1.3 Recebe ajuda de alguém para 

comer? 

 

2.1 O/A Sr(a) tem dificuldade para fazer 

sozinho sua higiene pessoal? (escovar os 

dentes/dentadura; pentear o cabelo; lavar 

mãos e face; fazer a barba/maquiagem). 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

2.2 O/A Sr(a) utiliza algum tipo de 

adaptação? (como escovas com cabo adaptado, 

faz sua higiene sentada(o), precisa apoiar-se na 

pia durante a atividade)  Ou acha que costuma 

levar mais tempo para realizar sua higiene 

pessoal?  

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 
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3) Banho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Vestir parte superior do corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 O Sr recebe alguma ajuda para fazer 

sua higiene pessoal? 

 

3.1 O/A Sr(a) tem dificuldade para tomar 

banho sozinho? (Lavar/ensaboar, enxague  e 

secagem do corpo) 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

3.2 O/A Sr(a) utiliza algum tipo de apoio, 

como barras de apoio no chuveiro ou precisa 

de uma cadeira dentro do chuveiro ou tem 

tapete?Ou o Sr considera que leva mais 

tempo para tomar banho? 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

4.1 O/A Sr(a) tem dificuldade para vestir 

sozinho a parte de cima do corpo? (colocar e 

tirar a roupa da cintura pra cima)  

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

4.2 O/A Sr(a) utiliza algum tipo de 

adaptação (utiliza roupa com velcro ou sem 

botões, precisa estar sentado para se vestir)? 

Ou ainda leva um tempo maior para 

conseguir vestir a parte superior do corpo? 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

4.3 O/A Sr (a) recebe ajuda de alguém 

para vestir a parte superior do corpo? 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

3.3 O/A Sr(a) recebe ajuda de alguém 

durante o banho? 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 
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5) Vestir a parte inferior do corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Uso do Vaso Sanitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Controle de Urina 

 

 

 

 

 

SIM 

NÃO 

NS/NR 

6.1 O/A Sr (a) tem dificuldade para ir ao 

banheiro sozinho (incluindo tirar a roupa, 

fazer a própria higiene, sentar e levantar do 

vaso sanitário)?  

 

6.2 O/A Sr (a) utiliza algum tipo de 

adaptação (usar barra de apoio ou apoio na 

pia do banheiro, por exemplo)? Ou leva um 

tempo maior que o habitual? 

 

7.1 O/A Sr (a) tem dificuldade para 

controlar /segurar a urina/xixi? (Controla 

intencionalmente quando quer segurar ou 

esvaziar a bexiga) 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

7.2 O/A Sr (a) utiliza algum tipo de 

adaptação para este controle 

(sonda/urinol/comadre)? 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

5.1 O/A Sr (a) tem dificuldade para vestir 

sozinho a parte de baixo do corpo? (Colocar 

e tirar a roupa da cintura pra baixo) 

 

5.2 O/A Sr (a) utiliza algum tipo de 

adaptação (precisa se apoiar em alguma 

cadeira, ou veste-se sentado, por exemplo)? 

Ou ainda, leva um tempo maior para 

conseguir vestir? 

 

5.3 O/A Sr (a) recebe ajuda de alguém 

para vestir a parte de baixo do corpo? 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

 

6.3 O/A Sr (a) recebe ajuda de alguém 

para ir e utilizar o banheiro? 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 
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8) Controle de Fezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Transferências – Leito – cadeira/cadeira de rodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Transferências – Chuveiro/Banheira 

 

7.3 Nas últimas 4 semanas, perdeu alguma 

vez urina? 

 

8.1 O/A Sr (a) tem dificuldade para 

controlar /segurar as fezes? (controle 

intencional das fezes) 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

8.2 O/A Sr(a) utiliza algum tipo de 

adaptação para este controle (massagem na 

barriga/ laxante/ bolsa de colostomia)?  

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

8.3 O/A Sr(a), nos últimos 12 meses, 

alguma vez, perdeu controle do intestino ou 

das fezes? 

 

9.1 O/A Sr(a) tem dificuldade para deitar 

e levantar da cama, sentar e levantar da 

cadeira/cadeira de rodas? (mudar de 

posição: sentado para em pé) 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

9.2  O/A Sr(a) utiliza algum tipo de apoio 

para realizar estas transferências (cadeiras 

com braço, bengala, muleta ou andador)? Ou 

necessita de mais tempo para realizar a 

atividade? 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

10.1 Quando o/a Sr(a) vai tomar banho, 

tem dificuldade para entrar e sair do 

chuveiro/banheira sozinho?  

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

9.3 O/A Sr(a)recebe ajuda de alguém para  

deitar ou levantar da cama, sentar e levantar 

da cadeira ou cadeira de rodas?  

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 
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11) Locomoção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.2 O/A Sr(a) utiliza algum equipamento 

ou aparelho para ajudar a entrar e sair do 

banheiro (barra/cadeira de banho)?  Ou leva 

tempo maior para entrar e sair do box/ ou 

divisória do local de banho/chuveiro? 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

10.3 O/A Sr(a)recebe ajuda de alguém para  

entrar ou sair do chuveiro/banheiro?  

 

11.1 O/A Sr(a) tem dificuldade para 

atravessar um quarto, ou o corredor 

caminhando?  

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

11.2 Costuma utilizar algum aparelho de 

apoio (bengala/muleta/apoia nas paredes)? Ou 

leva mais tempo para atravessar um quarto 

caminhando? Ou tem que fazer a atividade em 

etapas (parando de vez em quando)? 

 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

SIM (1) 

NÃO (0) 

NS/NR (8/9) 

11.3 O Sr recebe ajuda de alguém para  

atravessar o quarto?  

 

11.2*   Caso a pessoa idosa utilize cadeira de 

rodas: O/A Sr(a) consegue 

tocar/controlar(elétrica) a própria cadeira, 

em piso plano, incluindo fazer manobras 

quando necessário? 

 

 

SIM (0) 

NÃO (1) 

NS/NR (8/9) 
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ANEXO 
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ANEXO1 –Mini-Mini Exame do Estado Mental (Mini-MEEM) 
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ANEXO 2 – Modelo de planilha de preenchimento da Medida de Independência 

Funcional. 

 

Fonte: Guia para uso da MIF. Nova York, 199073. 

           Adaptado para pesquisa. 

 

  

Nome da pessoa idosa:

7 - Independência completa (em 

segurança, em tempo normal)

6 - Independência modifica (ajuda 

técnica - adaptação)

Dependência modificada

5 - Supervisão

4 - Dependência mínima (≥75%)

3 - Dependência moderada (≥50%)

2 - Dependência máxima (≥25%)

1 - Dependência total(≥0%)

Autocuidados Nível

A. Alimentação

B. Higiene Pessoal

C. Banho

D. Vestir parte superior

E. Vestir parte inferior

F. Uso do vaso sanitário

Controle de Esfíncteres

G. Controle de urina

H. Controle de fezes

Transferências e mobilidade

   I. Para leito

   J. Para vaso sanitário

   K. Para chuveiro

L. Locomoção no plano

Data da avaliação:

Níveis
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ANEXO 3 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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