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Independência Funcional e Qualidade de Vida de Idosos Participantes de Grupos de
Convivência

Functional independence and quality of life in elderly attendees in social groups

Clara Janyelle Gomes de Carvalho¹; Ana Letícia de Souza Pereira¹; Luiz Eduardo Lima
de Andrade2; Fernanda Diniz de Sá3; Maria do Socorro Luna Cruz3.

RESUMO: Objetivou-se analisar a influência da independência funcional na qualidade
de vida dos idosos participantes de grupos de convivência de Unidades Básicas de
Saúde. Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, onde acoleta de
dados foi realizada em domicílio, utilizando ficha de avaliação sociodemográfica, Mini
Exame de Estado Mental, a escala de Medida de Independência Funcional e o
questionário

de

qualidade

de

vida

específico

para

idosos

(WHOQOL-

OLD).Aindependência funcional apresentou correlação com a qualidade de vida dos
idosos,havendo significância estatística para os domíniosFuncionamento do sensório
(p=0,001), Autonomia (p=0,013) e Participação Social (p<0,001).
PALAVRAS-CHAVE: Gerontologia; Qualidade de vida; Capacidade funcional; Idoso.
ABSTRACT: This study aimed to analyze the influence of functional independence in
the quality of life of elderly attendees Basic Units of community groups Health. It is a
cross-sectional study with a quantitative approach, which was home in data collection
performed, using sociodemographic form, Mini Mental State Examination, the
Functional Independence Measure scale and the questionnaire of quality of life specific
for elderlyWHOQOL-OLD.The functional independence presents correlation with the
quality of life of the elderly, with statistical significance for the domains functioning of
the sensorium(p=0,001), autonomy (p=0,013) and social participation(p<0,001).
KEYWORDS: Gerontology; Quality of life; Functional capacity; Elderly.
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INTRODUÇÃO
O aumento da população idosa é um fenômeno mundial. Este crescimento ocorre
deforma radical e bastante acelerada. As projeções mais conservadoras indicam que, em
2020, o Brasil será o sexto país do mundo em população idosa, ultrapassando o número
de 30 milhões de idosos (VERAS, 2009). Os dados do censo de 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam para uma população de
190.732.694 pessoas, sendo os idosos o grupo que mais cresceu na última década,
representando 12,1% da população brasileira.
O conceito de idoso varia na literatura. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
considera como idosas as pessoas que apresentam 65 anos ou mais. Entretanto, este
referencial é válido apenas para habitantes de países desenvolvidos. Já nos países em
desenvolvimento, assim como o Brasil, a terceira idade é considerada quando o
indivíduo atinge 60 anos ou mais (BARBOSA et al, 2014).
O avanço da idade torna as pessoas menos ativas, havendo uma diminuição na
sua

independência

funcional.

As

alterações

consequentes

do

processo

de

envelhecimento, somadas à redução da capacidade funcional e à inatividade, podem
levar a um impacto na qualidade de vida dos idosos. (GOMES NETO & CASTRO,
2012). A idade cronológica é um fator desencadeante no desenvolvimento de
incapacidades, uma vez que, para cada 10 anos, há um risco duas vezes maior de
desenvolver incapacidades (MARCHON et al, 2010).
A longevidade pode representar sofrimento para os indivíduos e suas famílias,
sendo marcada por doenças com sequelas, declínio funcional, aumento da dependência,
perda da autonomia, isolamento social e depressão (CORDEIRO et al, 2014). A
diminuição da independência funcional do idoso tem consequências significativas para a
família, comunidade, para o sistema de saúde e para a vida do próprio idoso, uma vez
que a incapacidade pode acarretar maior vulnerabilidade e dependência na velhice,
contribuindo para a redução do bem-estar e da qualidade de vida. (MURAMAKI et al,
2010).
A capacidade funcional é abase de uma avaliação geriátrica eficiente, dando uma
abordagem ampla e interdisciplinar para o estado de saúde do idoso(FREITAS et al,
2012).Porém, apesar de ser uma importante medida de saúde, a capacidade funcional
ainda é um parâmetro pouco difundidona rotina dos serviços de saúde (SANTOS et al,
2013).
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Assim, observa-se a necessidade da realização de pesquisas voltadas à avaliação
da independência funcional e qualidade de vida de idosos, promovendo uma correlação
entre estas duas interfaces. Dessa forma,o presente estudo tem como objetivo analisar a
influência da independência funcional na qualidade de vida dos idosos participantes de
grupos de convivência de Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Cruz/RN,
podendo fornecer subsídios para que os serviços de saúde priorizem o planejamento de
ações direcionadas para melhoria e/ou manutenção da funcionalidade desta população,
visando minimizar o impacto que as incapacidades funcionais podem causar na
qualidade de vida dos idosos.
MÉTODO
Desenho do estudo
Trata-se de um delineamento observacional do tipo transversal, com abordagem
quantitativa, desenvolvido com idosos participantes dos grupos de convivência nas
unidades básicas de saúde do município de Santa Cruz/RN. O período de coleta de
dados deu-se entre os meses de agosto e setembro de 2015.
Critérios de elegibilidade
Aescolha dos participantes foi feita por conveniência com idosos participantes
de dois grupos de convivência de unidades básicas de saúde do município de Santa
Cruz/RN,nos quais havia atuação de uma Universidade Pública do Estado do Rio
Grande do Norte, por meio de projetos de extensão e/ou estágio supervisionado, há pelo
menos um ano.
Participaram deste estudo idosos com60 anos ou mais de idade, que possuíam
vínculo ativoem um dos grupos de convivência para idosos das Unidades Básicas de
Saúde do município, que obtiveram pontuação mínima de 13 pontos no Mini Exame de
Estado Mental (MEEM) e que aceitaram participar da pesquisa através de assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos do estudo idosos
quepossuíam patologias como disfunção osteomuscular com limitação física,sequela de
doença neurológicaou idosos que abandonaram o grupo de convivência durante o
período de realização do estudo.
Procedimento de coleta de dados
Após o recrutamento das listas dos idosos participantes dos grupos de
convivência das unidades básicas de saúde do município, a coleta de dados foi realizada
em domicílio, utilizando-se um questionário semiestruturado para avaliação
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sociodemográfica, avaliação cognitiva por meio da aplicação do MEEM, avaliação da
independência funcionalatravés do instrumento de Medida de Independência Funcional
(MIF) e a avaliação da qualidade de vida com a aplicação do WHOQOL-OLD.
Variáveis do estudo
Qualidade de vida (variável dependente)
A qualidade de vida foi avaliada através do questionário específico para idosos,
o WHOQOL-OLD, desenvolvido e validado para o português por Flecket al.(2006),
sendo subdividido em seis domínios que avaliam: funcionamento do sensório, que
avalia o funcionamento dos sentidos e o impacto da perda das habilidades sensoriais na
qualidade de vida; autonomia, que avalia a independência do idoso, descrevendo até que
ponto o indivíduo é capaz de viver de forma autônoma e tomar suas próprias decisões;
atividades passadas, presentes e futuras, que descreve a satisfação do indivíduo sobre
conquistas na vida e coisas que anseia; participação social, que avalia participação do
indivíduo em atividades cotidianas, especialmente na comunidade; morte e morrer,
domínio no qual avalia as preocupações, inquietações e temores dos idosos sobre a
morte e morrer, e intimidade, que avalia a capacidade do indivíduo ter relações pessoais
e íntimas.
Cada um dosdomínios possui quatro itens, de forma que, para cada uma, o
escore dos valorespossíveis pode oscilar de 4 a 20, desde que todos os itens de uma
faceta tenham sido preenchidos. Para os valores de referência dos escoresdas facetas e
escores totais do WHOQOL-OLD, todos os escores foram linearmente transformados
numa amplitude de 0 a 100, correspondendo a uma avaliação empírica da qualidade de
vida dos adultosidosos a partir do ponto de vista do respondente. Assim, quanto mais
próximo de 100, melhor a qualidade de vida do indivíduo (FLECK et al, 2006).
Independência Funcional (variável independente)
A Independência funcional foi avaliada pela escala de Medida de Independência
Funcional (MIF), validada para o Brasil e corresponde ao desempenho do indivíduo
para realizar um conjunto de 18 tarefas subdivididas em: cuidados pessoais, controle
esfincteriano, mobilidade e transferências, locomoção, comunicação – que inclui
memória, interação social e resolução de problemas. (RIBERTO et al, 2004).
Estas tarefasforam classificadas em uma escala de graus de dependência,
composta por sete níveis, onde o valor 1corresponde à dependência total. Os níveis 2, 3
e 4 equivalem, respectivamente, à assistência máxima (o idoso realiza 25% da tarefa),
moderada (o idoso realiza 50% da tarefa) e mínima (idoso realiza 75% da tarefa). O
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nível 5 diz respeito à realização das atividades sob supervisão, estímulo ou preparo,
sendo necessária a presença, controle, sugestão ou encorajamento de outra pessoa, mas
sem contato físico ou, ainda, quando há necessidade de preparaçãodos objetos que serão
utilizados ou ajuda na colocação da órtese ou prótese. O nível 6é relativo à
independência modificada, onde as atividades são realizadas com ajuda técnica,
adaptação, prótese ou órtese e/ou em tempo excessivo. Já o nível 7, correspondeà
independência completa, de forma que as tarefas são realizadas sem ajuda técnica e em
tempo razoável (FERREIRA et al, 2012).
A MIF é um instrumento de validade e confiabilidade, assim como a
reprodutibilidade das medidas encontradas são confiáveis, mesmo para diferentes
formas de observação, tornando a utilização das informações mais seguras, seja por
fonte direta ou mesmo indireta (RICCI et al, 2005).
Demais Variáveis
Questionário

semiestruturado

contendo

dados

relacionados

às

característicassociodemográficas, econômicas e de saúde dos idosos, sendo composto
pelas seguintes variáveis: nome, gênero, idade, data de nascimento, endereço, telefone,
estado conjugal, escolaridade, tipo de renda (aposentadoria/pensão), ocupação, massa
corporal, altura, índice de massa corporal (IMC) e fatores de risco para doenças
cardiovasculares (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade).
Mini Exame do Estado Mental, que se configura como um teste utilizado para
rastreio de declínio cognitivo e indicativo para o diagnóstico de demência, que tem
como objetivo examinar diferentes parâmetros cognitivos tais quais: orientação
temporal – cinco pontos; orientação espacial – cinco pontos;memória imediata, através
do registro de três palavras – três pontos; atenção e cálculo – cinco pontos; evocação
das três palavras ditas anteriormente – três pontos; linguagem – oito pontos; e
capacidade construtiva visual – um ponto. (PETRY et al, 2014).

Foi traduzido e

validado no Brasil e possui escores que variam de 0 a 30 pontos, sendo os pontos de
corte: 13 para analfabetos, 18 para escolaridade de 1 a 11 anos e 26 para escolaridade
superior a 11 anos (BERTOLUCCI et al, 1994).
Análise estatística
Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial. Para
determinação da normalidade dos dados, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov.
Nas variáveis com distribuição normal, as correlações entreindependência funcional,
medida pelo escore da MIF total, e a qualidade de vida, medida pelos domínios do
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WHOQOL-OLD, bem como escore total, foram analisadas utilizando o teste de
regressão linear simples, adotando F como fator de adequação dos dados ao modelo de
regressão.Para as variáveis não paramétricas, foi realizado o teste de correlação de
Spearman. Para ambos os testes, foi adotado nível de significância menor ou igual a 5%.
Aspectos éticos
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, sob
o parecer nº 1.086.438/2015. Para a elaboração do Termo de Consentimento Livre
Esclarecido (TCLE), foram atendidas as recomendações da Resolução nº 466/2012
CONEP, que regulamenta pesquisas com seres humanos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Descrição da amostra
Ao total, a amostra contou com 40 idosos com média de idade de 70,23 anos,
sendo a maioria (85%) do sexo feminino,conforme tabela 1.Neste contexto, a ocupação
mais prevalente foi a de dona-de-casa. A prevalência do sexo feminino entre os
participantes do estudocorrobora com achados de outros estudos envolvendo idosos,
pois as mulheres são a maioria dapopulação e vivem mais do que os homens em quase
todos os lugares do mundo, fato que reflete na maior taxa de mulheres em grupos
etários mais velhos (BAJOTTO & GOLDIM, 2011).
Outro fato relacionado a prevalência do gênero feminino na pesquisa é que,
embora o aumento da expectativa de vida seja observado para ambos os gêneros,a taxa
de sobrevida das mulheres se mantémsuperior à dos homens e que, além disso, as
mulheres buscam mais os serviços de saúde (SANTOS & GRIEP, 2013).
A maioria dos idosos possui baixa escolaridade, apenas 12,5% declarou possuir
ensino médio completo, isso se justifica devido ao acesso à educação,mais difícil há
décadas atrás quando comparado com a atualidade, principalmente no quese refere às
mulheres, por isso é visto uma grande incidência de idosos com baixos níveis de
escolaridade(FERREIRA et al, 2013).
Analisando-se as condições socioeconômicas, 70% dos indivíduos eram
aposentados euma pequena parcela (10%) além da aposentadoria também recebia
pensão.
Na avaliação do perfil antropométrico, a média da massa corporal dos
participantes foi de 63,66 kg e a estatura média foi de 1,53 m. Dessa forma, a amostra
apresentou uma média do Índice de Massa Corporal (IMC) de 27,12kg/m2,
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sendoobservado que 47,5% dos participantes encontravam-se acima do peso e 17,5%
eram obesos, de acordo com os valores de referência descritos pela Associação
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) em 2009.
O alto índice de massa corporal (IMC) encontrado na maioria dos idosos do
merece uma atenção especial, visto que o IMC é uma variável de considerável
importância em termos de saúde pública, uma vez que expõe a população a um risco
maior de doenças crônicas como o diabetes e a hipertensão arterial, predispondo a
alterações da capacidade funcional dos que envelhecem (SANTOS & GRIEP, 2013).
Na análise dos fatores de riscos para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, foi verificado que apenas uma pequena parcela (17,5%) não possuía
nenhum dos fatores de risco, já os demais(82,5%) possuíam um ou mais fatores de
risco(Gráfico1). Esses dados se assemelham a de outro estudo (Dawalibietal, 2014),
onde foi verificado que a maioria dos idosos participantes (64,3%) apresentou risco
muito elevadopara o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Avaliação da independência funcional
Por se tratar de uma amostra com idosos ativos, participantes de grupos de
convivência onde também era realizado exercício físico, na avaliação da independência
funcional os indivíduosapresentaram altos escores tanto paraMIF motora (média 89,3)
quanto para MIF cognitiva (média 32,0), obtendo média de 121,4para MIF total (tabela
2).
A atividade física está associada a uma boa independência funcional do
indivíduo, observando uma influência positiva em fatores cruciais para a independência
dos idosos, uma vez que grupos de idosos ativos apresentaram valores mais elevados
em

domínios

diferentes

como

cuidados

pessoais,

controle

de

esfíncter

e

locomoção(GOMES NETO & CASTRO, 2012), corroborando com os resultados do
presente estudo.
Avaliação da qualidade de vida
Foram obtidos os escores médios e desvios padrão dos seis domínios do
WHOQOL-OLD, os quais são apresentados na tabela 3.A avaliação da qualidade de
vida geral obtida nesta amostra (59,76) alcançou valor maior que o nível médio de
qualidade de vida.
O aumento da longevidade e a qualidade de vida da população idosa podem estar
relacionados não apenas à evolução tecnológica e da medicina, mas, também, à
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participação dos idosos em grupos de convivência, onde são realizadas atividades físicas
e de lazer (SERBIM & FIGUEIREDO, 2011).
Neste contexto, outro estudo(Almeida et al, 2010) observou que idosos
participantes de grupos de convivência apresentaram melhor qualidade de vida tanto em
relação aos domínios do componente mental quanto em relação ao componente físico,
uma vez que relataram melhor estado geral de saúde e independência funcional quando
comparados aos idosos que não participavam de grupos de convivência.
O domínio ‘Participação Social’ apresentou maiores escores de qualidade de
vida em relação aos demais domínios avaliados, seguido do domínio ‘Intimidade’,
divergindo com os resultados observados em um estudo com idosas de um programa de
atividade física da cidade de Curitiba, no Paraná, que apresentaram osmenores escores
médios de qualidade de vida para estes dois domínios(VAGETTIet al, 2013).
O fato de a pesquisa ter sido realizada em grupos de convivência pode ter
contribuído para os altos escores no domínio ‘Participação Social’ e no domínio
‘Intimidade’, uma vez que os grupos de convivência para idosos têm sido uma
estratégia de suporte psicológico e social na busca pela qualidade de vida, estimulando
os participantes a exercitar sua capacidade de adaptação e aceitação das mudanças
decorrentes do processo de envelhecimento (PEREIRA et al, 2011).
Os idosos avaliados apresentaram menores escores de qualidade de vida para o
domínio ‘Funcionamento do Sensório’, corroborando com os achados de um estudo
(Bilgili&Arpaci, 2014) com idosos da Turquia, onde foi observado que a qualidade de
vida apresentou significância estatística quando o domínio das habilidades sensoriais foi
correlacionado com a idade.
A respeito das dificuldades relacionadasàs habilidades sensoriais do domínio
‘Funcionamento do sensório’, amaioria da população de idosos relata que estas não
interferem na qualidade de vida, tornando-se pouco evidentes. Apesar destas
dificuldades não afetarem diretamente napercepção subjetiva da saúde do idoso,
elasprecisam ser apreciadas pelos profissionais daárea de saúde, visando o adiamento de
suas manifestações (MELO etal., 2013).
Comparação da independência funcional com a qualidade de vida
Atabela 4 apresenta a comparação dos domínios do WHOQOL-OLD em relação
à MIF total dos idosos participantes de grupos de convivência da cidade de Santa
Cruz/RN. Aindependência funcional demonstrou influenciar diretamente em alguns
domínios da qualidade de vida. Quando comparado o escore total da Medida de
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independência funcional (MIF) com os seis domínios do WHOQOL-OLD, houve
significância estatística para os domínios ‘Funcionamento do Sensório’ (p = 0,001),
‘Autonomia’ (p = 0,013) e ‘Participação Social’ (p < 0,001).
A qualidadede vida é um indicador de saúde e o questionárioWHOQOL-OLD é
uma ferramenta que contribui para o planejamento de ações voltadas à melhora da
qualidade de vida dos idosos. Porém, destaca-se a carência deestudos utilizando o
questionário WHOQOL-OLD e a escala de Medida da Independência Funcional para a
avaliação em idosos, dificultando o estabelecimento de comparações com os resultados
do presente estudo.
CONCLUSÃO
O envelhecimento é um processo extremamentecomplexo na vida do indivíduo e
tem consequências significativas tanto para o idoso, como para a sociedade que o
assiste, uma vez que este vivencia um aumento progressivo das limitações para as
atividades cotidianas, afetando sua independência. Assim, os resultados deste estudo
permitem concluir que idosos funcionalmente independentes apresentam melhor
qualidade de vida e quea avaliação da independência funcional do idosopode
proporcionar estratégias de manutenção dasatividades cotidianaspelo máximo tempo
possível, sendo necessárias políticas públicasvoltadas para a prevenção de fatores
relacionados à incapacidade funcional, e o planejamento de ações em saúde que
contribuam para um envelhecimento com mais autonomia e melhor qualidade de vida
para esta população.
Além disso, os escores mais altosnos domínios ‘Participação Social’ e
‘Intimidade’ sugerem que o suportefamiliar e a participação nos grupos de convivência
promovem interação social esatisfação para os idosos, que cada vez mais procuram
participar das atividades da comunidade.
Para trabalhos futuros,sugere-se que variáveis desse estudo sejam aplicadas com
amostra maior e que também seja feita a comparação de idosos participantes de grupos
de convivência com idosos não participantes, possibilitando a avaliação da influência
destes grupos na independência funcional e na qualidade de vida da população idosa.
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APÊNDICE A

Tabela 1. Idade e gênero dos idosos participantes de grupos de convivência do município
de Santa Cruz-RN. Brasil, 2015.
Variáveis

N

Média

Mínimo

Máximo

Idade

40

70,23

60

85

Gênero
Masculino

6 (15%)

Feminino

34 (85%)
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APÊNDICE B
Gráfico 1. Análise dos fatores de riscos cardiovasculares dos idosos participantes de
grupos de convivência. Brasil, 2015.
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Hipertensão arterial
sistêmica e Diabetes
Mellitus
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Gráfico 1. Fatores de riscos
cardiovasculares

Hipertensão arterial
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Diabetes Mellitus
Não apresentam
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APÊNDICE C
Tabela 2. Resultado da avaliação da capacidade funcional dos idosos participantes de
grupos de convivência do município de Santa Cruz-RN, através da Medida de
Independência Funcional (MIF). Brasil, 2015.
Variáveis

Média/DP

Mínimo

Máximo

MIF motora

89,38±2,393

80

91

MIF cognitiva

32,08±3,339

22

35

MIF total

121,4±4,534

111

126
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APÊNDICE D
Tabela 3. Escores médios e variabilidade dos seis domínios do WHOQOL-OLD em uma
amostrade 40 idosos. Brasil, 2015.
DOMÍNIO do WHOQOL-OLD
Funcionamento do Sensório (FS)
Autonomia (AUT)
Atividades Passadas, Presentes e Futuras (PPF)
Participação Social (PSO)
Morte e Morrer (MEM)
Intimidade (INT)
Qualidade de vida geral (QVG-OLD)

Média/DP

Mínimo

Máximo

36,09±14,11

13

69

64,67± 20,00

0

94

73,59±16,47

38

100

76,09±14,76

38

100

33,91±25,74

0

94

73,59±19,32

25

100

59,76±8,007

43

76
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APÊNDICE E
Tabela 4. Comparação dos domínios do WHOQOL-OLD em relação à MIF total dos
idosos participantes de grupos de convivência da cidade de Santa Cruz/RN. Brasil, 2015.
Média da
Faceta/Domínio do WHOQOL-OLD

Média/DP

MIF

F

p valor

total/DP
Funcionamento do Sensório (FS)

36,09±14,11

121,4±4,534

11,72

0,001*

Autonomia (AUT)

64,67±20,00

121,4±4,534

6,822

0,013*

73,59±16,47

121,4±4,534

0,168

0,684

Participação Social (PSO)

76,09±14,76

121,4±4,534

15,67

<0,001*

Morte e Morrer (MEM)

33,91±25,74

121,4±4,534

2,609

2,609

Intimidade (INT)

73,59±19,32

121,4±4,534

0,165

0,687

Atividades Passadas, Presentes e
Futuras (PPF)

F= fator de adequação
* = p valor estatisticamente significante

