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Resumo
Objetivo: avaliar a prevalência de incapacidade funcional e fatores associados em idosos institucionalizados. Métodos: estudo 

seccional com 154 idosos (≥60 anos) em instituições de longa permanência no município de Cuiabá-MT, Brasil, de novembro/2009 
a janeiro/2010; prevalências de dependência em Atividades Básicas da Vida Diária (AVD) e Atividades Instrumentais da Vida Diária 
(AIVD) foram estimadas pelas escalas de Katz e Lawton, e razões de prevalência por estratos de variáveis independentes; utilizou-
se a regressão de Poisson para ajustamento. Resultados: a prevalência de dependência para AVD foi de 44,0%; indivíduos sem 
contato familiar e que referiram saúde regular/ruim apresentaram probabilidade duas vezes maior de dependência para AVD; a 
prevalência de dependência para AIVD foi de 88,7%, associada positivamente ao sexo feminino, ausência de contato familiar e 
déficit cognitivo. Conclusão: a prevalência de dependência para AVD nos idosos institucionalizados foi 6,4 vezes maior do que a 
observada em idosos da comunidade, e a dependência em AIVD 3,0 vezes maior, embora os fatores de risco associados aos dois 
tipos de dependência sejam similares nos dois grupos. 

Palavras-chave: : Idoso; Saúde do Idoso; Saúde do Idoso Institucionalizado; Estudos Transversais. 

Abstract
Objective: to evaluate the prevalence of disability and associated factors in institutionalized elders. Methods: cross-

sectional study with 154 elders (≥60 years) in long term care institutions in the municipality of Cuiabá-MT, Brazil, since 
November 2009 to January 2010; prevalences of dependency in Basic Activities of Daily Living (ADL) and Instrumental Activities 
of Daily Living (IADL) were estimated by Katz and Lawton scales, and prevalence ratios by strata of independent variables; 
Poisson regression was used for adjustment. Results: prevalence of dependence in ADL was 44.0%; individuals without family 
contact and reporting regular/bad health were twice as likely to have ADL dependency; prevalence of dependence in IADL 
was 88.7%, associated with female sex, absence of family contact and cognitive impairment. Conclusion: the prevalence of 
dependency in ADL in institutionalized elders was 6.4 times higher than observed in those living in the community, and IADL 
dependence was 3.0 times higher, although risk factors associated are similar in both groups.
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Introdução

O envelhecimento populacional no Brasil foi in-
fluenciado, entre outros fatores, pela rápida queda da 
fecundidade e redução da mortalidade, relacionado a 
fatores biológicos, econômicos, ambientais, científicos 
e culturais.1

Em consequência do envelhecimento, cresce a 
importância das doenças crônicas, que requerem 
cuidados continuados e custosos e necessitam de um 
planejamento a curto, médio e longo prazos.  Na área 
da Saúde Pública, é preciso reduzir o impacto dessas 
doenças para a população geral, especialmente os 
idosos, com vistas a prevenir a dependência e melhorar 
a qualidade de vida. Para isso, devem ser propostas 
medidas de intervenção dirigidas à prevenção e à 
redução de complicações que possam levar a perda 
da funcionalidade.2 Assim, a construção de políticas 
públicas adequadas de atenção à saúde para esse 
grupo populacional emerge como um dos principais 
desafios deste século.3

A condição funcional de um indivíduo refere-se à 
capacidade que ele tem para desempenhar atividades 
habituais de sua vida diária.4 A avaliação funcional 
possibilita verificar em que nível as doenças ou agra-
vos que o idoso apresenta impedem-no da realização 
dessas atividades, levando-o à incapacidade de cuidar 
de si mesmo.5

Entre os instrumentos utilizados para essa avalia-
ção, encontram-se aqueles que medem as habilidades 
funcionais e incluem as Atividades Básicas da Vida 
Diária (AVD), constituídas por comportamentos 
básicos e habituais de autocuidado, e as Atividades 
Instrumentais da Vida Diária (AIVD), que englobam 
tarefas mais complexas e relacionadas à autonomia e 
participação social.4

O idoso considerado saudável é aquele com ca-
pacidade de gerir sua vida e escolher suas atividades 
de lazer, trabalho e convívio social.6 A dependência 
física e fatores como dificuldades socioeconômicas e 
comprometimento da saúde do cuidador da família, 
predispõem para a institucionalização do idoso sob a 
ótica do familiar.7

Diante desse contexto, as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), destinadas a prestar 
assistência à população idosa, tornam-se cada vez 
mais importantes e necessárias. Segundo estimativas 
do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) 

e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2006, a população idosa na 
região Centro-Oeste era de 858.991, dos quais 5.529 
residiam em 249 ILPI.8

É de grande relevância a caracterização e definição 
da magnitude das incapacidades funcionais dessa 
população, uma vez que se trata de um indicador 
do estado de saúde,6 cujo declínio está associado à 
mortalidade no grupo etário.9

No Brasil, pouco se conhece sobre a prevalência 
de incapacidade funcional entre os idosos institucio-
nalizados. Na cidade de Passo Fundo-RS, Guedes e 
Silveira10 demonstraram que 40,4% dos idosos insti-
tucionalizados necessitavam de auxilio para a maioria 
das atividades básicas da vida diária e a atividade de 
banho (67,9%) era a de maior prevalência de depen-
dentes, associada ao sexo feminino, faixa etária de 75 
a 79 anos, analfabetismo e comprometimento mental.

Este estudo teve por objetivo estimar a prevalência 
de incapacidade funcional, mediante análise das ativi-
dades básicas e instrumentais da vida diária, e identi-
ficar fatores associados em idosos institucionalizados 
no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso, Brasil, 
entre novembro de 2009 e janeiro de 2010.

Métodos 

Trata-se de estudo transversal, realizado entre 
novembro de 2009 e janeiro de 2010, com 154 in-
divíduos de 60 e mais anos de idade, residentes em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 
no município de Cuiabá-MT. 

Por ocasião do estudo, existiam na cidade quatro 
ILPI, onde viviam 174 indivíduos elegíveis para o 
estudo.11 Entretanto, uma das instituições, na qual 
residiam 20 idosos, não permitiu a realização desta 
pesquisa, que se limitou às três demais instituições. 
Foram excluídos os idosos que, na data da entrevista, 
residiam nessas instituições há menos de 30 dias. 

A avaliação funcional possibilita 
verificar em que nível as doenças 
ou agravos que o idoso apresenta 
impedem-no da realização das 
atividades da vida diaria, levando-o à 
incapacidade de cuidar de si mesmo.
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Um questionário estruturado foi desenhado espe-
cificamente para o estudo, com base em instrumentos 
usualmente utilizados para a avaliação de idosos na 
prática clínica. Os dados foram obtidos mediante entre-
vista com os idosos, complementada por informações 
de prontuários e da equipe técnica e administrativa 
das instituições. Os idosos foram abordados nas ins-
tituições, individualmente, e após ser-lhes explicado 
o projeto do estudo, aqueles que concordaram em 
participar foram entrevistados.

A avaliação da capacidade funcional para as 
atividades básicas da vida diária (AVD) foi realizada 
com base na escala de Katz,5 que avalia o nível de 
autonomia dos idosos no desempenho de seis ativi-
dades cotidianas: vestir-se; banhar-se; ir ao banheiro; 
sentar-se, deitar-se e levantar-se da cama ou cadeira; 
continência; e alimentar-se. O escore varia entre 0 
e 6 pontos, sendo 1 ponto atribuído a cada resposta 
‘Sim’. Com base na escala de Katz, os idosos foram 
classificados como independentes (6 a 5 pontos), 
dependentes parciais (4 a 3 pontos) ou dependentes 
totais (menos de 3 pontos). 

A mensuração da capacidade funcional das ativi-
dades instrumentais da vida diária (AIVD) foi opera-
cionalizada com base em uma adaptação da escala 
de Lawton.12 Essa adaptação foi necessária porque os 
idosos institucionalizados não realizam algumas das 
atividades avaliadas por essa escala, de tal forma que 
foram avaliados apenas quatro itens: usar telefone; ir 
a locais distantes utilizando algum meio de transpor-
te; fazer compras; e cuidar do dinheiro. Para fins de 
classificação dos indivíduos, manteve-se a pontuação 
obtida nesses itens, seguindo a mesma proporcio-
nalidade da escala original, conforme foi utilizada 
em outro estudo.13 Classificaram-se como indivíduos 
independentes os que obtiveram escores entre 12 e 9 
pontos, como indivíduos com capacidade apoiada na 
assistência aqueles com escores entre 8 e 5 pontos, e 
como dependentes os que obtiveram escores menores.

As variáveis independentes estudadas foram: sexo; 
idade (60 a 69 anos; 70 a 79 anos; e 80 e mais anos); 
estado conjugal (casado; com companheira; solteiro; 
divorciado; ou viúvo); escolaridade (analfabeto; qual-
quer nível de escolaridade); contato com familiares 
(Sim; Não); amigos dentro da instituição (Sim; Não); 
amigos fora da instituição (Sim; Não); religião (Sim; 
Não); saúde autorreferida (com base na pergunta 
‘Como avalia sua saúde?’, agrupada em ‘Muito boa/

boa’ e ‘Regular/ruim/muito ruim’);  presença de mor-
bidades (Sim; Não); Não); número de comorbidades 
(0 a 2; 3 ou mais); uso de medicamentos (0 a 2; 3 ou 
mais);  tempo de institucionalização (até 5 anos; 5 anos 
ou mais);  e presença de déficit cognitivo (Sim; Não).

A presença de déficit cognitivo foi aferida com o 
Mini Exame do Estado Mental (MEEM).14  Considerou-
se que o indivíduo apresentava déficit cognitivo quando 
seu escore no MEEM era igual ou menor que o valor 
correspondente ao percentil 25 da distribuição de 
escores do teste na população de estudo, conforme 
metodologia proposta por Laks e colaboradores.15

A análise descritiva da população de estudo foi rea-
lizada a partir das distribuições de frequência para as 
variáveis categóricas, bem como de medidas de tendên-
cia central e de dispersão para as variáveis numéricas. 
Com o propósito de avaliar possíveis diferenças entre 
os sexos nas proporções de dependência para as AVD 
e para as AIVD, foi utilizado o teste do qui-quadrado, 
considerando-se um nível de significância de 5%.

Foram estimadas as prevalências de dependência 
para as AVD e para as AIVD segundo as variáveis do 
estudo, e respectivas razões de prevalências (com 
intervalo de confiança de 95%), para análise dos fato-
res associados. A regressão de Poisson com variância 
robusta foi utilizada para ajustamento das variáveis 
associadas aos desfechos. 

Os Programas SPSS 17.0 e Stata 10 foram utilizados 
para realizar as análises estatísticas.

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde 
Pública – CEP/ENSP no 184/09 CAAE: 0196.0.031.000-
09. Os participantes do estudo assinaram Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados 

Participaram do estudo 154 idosos, cuja média de 
idade era de 77,1 (± 9,2) anos e a mediana, de 77 
anos. O tempo médio de institucionalização corres-
pondeu a 4,2 (±6,5) anos, com mediana de 1,9 anos.

Observa-se, na Tabela 1, que 61,0% dos indivíduos 
participantes eram do sexo masculino, a maioria de 
idade superior a 70 anos, predominantemente soltei-
ros e com nível de escolaridade inferior à 4ª série do 
Ensino Fundamental. Embora um grande número de 
idosos apresentasse tempo de institucionalização infe-
rior a 5 anos, verificou-se que 15,6% já se encontravam 
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Tabela 1  -  Distribuição de características sociodemográficas e clínicas, de apoio social e tempo de 
institucionalização na amostra de idosos institucionalizados no município de Cuiabá, estado de Mato 
Grosso. Brasil, novembro de 2009 a janeiro de 2010

Variáveis n %

Sexo
  Feminino 60 39,0
  Masculino 94 61,0

Faixa etária (em anos)a

  60-69 41 27,2
  70-79 57 37,7
  80 e mais 53 35,1

Estado conjugala

  Casado (a) ou tem companheiro (a) 17 15,6
  Solteiro (a) 46 42,2
  Divorciado (a) 18 16,5
  Viúvo (a) 28 25,7

Escolaridadea

  Nunca foi à escola 30 28,6
  Estudou de 1ª a 3 ª série 40 38,1
  Estudou até 4ª série 22 21,0
  Estudou além da 4ª série 13 12,4

Contato com familiares
  Não 46 43,0
  Sim 61 57,0

Tempo de institucionalização (em anos)
  <5 104 67,5
  5-10 26 16,9
  >10 24 15,6

Presença de morbidades
  Sim 86 55,8

Déficit cognitivo
  Sim 24 23,5

Hipertensão arterial
  Sim 17 16,8

Diabetes mellitus
  Sim 16 15,8

Problemas articulares
  Sim 32 30,8

Problemas oculares
  Sim 36 35,3

Acidente vascular cerebral − AVC
  Sim 23 22,5

Quedas no último ano
  Sim 29 28,7

Doença cardíaca
  Sim 9 8,9

Doença pulmonar obstrutiva crônica
  Sim 8 7,9

Uso de medicamentosa

  Até dois 98 63,6
  Mais de dois 56 36,4

a) Variáveis com valores faltantes
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institucionalizados há mais de 10 anos. A maior parte 
dos idosos relatou manter contato com os familiares. 
Quanto às características clínicas, a presença de 
morbidades foi referida por 55,8% deles e o uso de 
mais de dois medicamentos ao dia, por 36,4%. Entre 
as principais morbidades referidas, encontravam-se 
os problemas oculares e articulares, com prevalência 
acima de 30,0%. A ocorrência de quedas nos 12 me-
ses anteriores à entrevista foi referida por 28,7% dos 
indivíduos entrevistados. A prevalência de hipertensão 
arterial autorreferida foi de 16,8% e a de Diabetes 
mellitus correspondeu a 15,8%, enquanto 22,5% 
referiram acidente vascular cerebral – AVC. 

Entre os 102 idosos avaliados pelo Mini Exame do 
Estado Mental – MEEM –, a presença de déficit cog-
nitivo foi detectada em 23,5%, que apresentaram um 
valor de escore abaixo do percentil 25 da distribuição 
de escores nos idosos estudados. 

As prevalências de dependência total e parcial nas 
atividades básicas da vida diária (AVD) correspon-
deram a 31,2 e 13,0%, respectivamente. Na Tabela 
2, pode-se observar que a maior parte dos idosos 
conseguia desempenhar essas atividades sem ajuda: as 
atividades ‘Vestir-se’ e ‘Banhar-se’ apresentam maior 
dificuldade de execução. Em relação às atividades 
instrumentais da vida diária (AIVD), a prevalência 
de dependência total foi de 53,2% e a de dependên-
cia parcial, de 30,5%. ‘Usar telefone’ foi a atividade 
instrumental com maior prevalência de dependência, 
seguida de ‘Fazer compras’ (Tabela 2).

As médias de idade dos idosos que apresentavam 
tanto dependência para AVD quanto para AIVD foram 
mais elevadas quando comparadas às dos indepen-
dentes, sendo essa diferença estatisticamente signifi-
cativa. Não houve significância estatística quanto ao 
tempo de internação entre os idosos dependentes e 
os independentes, tanto para AVD quanto para AIVD. 
A prevalência de dependência (parcial ou total) em 
AVD foi de 44,0% e em AIVD, correspondeu a 88,7%. A 
prevalência de dependência em AVD e AIVD e as razões 
de prevalência segundo as variáveis independentes 
consideradas na análise encontram-se na Tabela 3. 
Observa-se que entre as variáveis independentes ana-
lisadas, somente a saúde autorreferida como regular, 
ruim ou muito ruim apresentou associação positiva 
e estatisticamente significativa, com dependência em 
AVD (RP 1,63; IC

95%
: 1,04-2,55). Ao avaliar as relações 

entre as mesmas variáveis e a dependência em AIVD, 
verificou-se que as mulheres tinham probabilidade 
maior de serem dependentes para as AIVD, compara-
tivamente aos homens (RP 1,24; IC

95%
: 1,08-1,41). Da 

mesma forma, a ausência de contato familiar esteve 
associada a maior probabilidade de dependência 
em AIVD (RP 1,26; IC

95%
: 1,03-1,55); e idosos com 

déficit cognitivo apresentaram probabilidade de maior 
prevalência de dependência em AIVD, em relação aos 
que não apresentaram essa condição (RP 1,48; IC

95%
: 

1,23-1,64).
Na Tabela 4, encontram-se as razões de preva-

lência ajustadas de dependência para as AVD, para 

Tabela 2  -  Distribuição da independência e da dependência para as Atividades Básicas da Vida Diária (AVD) e 
para as Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) na amostra de idosos institucionalizados no 
município de Cuiabá, estado de Mato Grosso. Brasil, novembro de 2009 a janeiro de 2010

Atividade
Idosos dependentes

n %

AVD
  Banhar-se 63 40,9
  Vestir-se 66 42,9
  Ir ao banheiro 58 37,7
  Transferência 41 26,6
  Continência 47 30,5
  Alimentar-se 9 5,8

AIVD
  Usar telefone 135 87,7
  Usar transporte 128 83,1
  Fazer compras 133 86,3
  Cuidar das finanças 128 83,1
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Tabela 3  -  Prevalências e Razões de Prevalência brutas de dependência para as Atividades Básicas da 
Vida Diária (AVD) e para as Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD), segundo variáveis 
independentes, na amostra de idosos institucionalizados no município de Cuiabá, estado de Mato 
Grosso. Brasil, novembro de 2009 a janeiro de 2010

Variáveis Prevalência de 
dependência RPa bruta IC

95%
 b

AVD
Sexo

  Masculino 41,5 1
  Feminino 48,3 1,16 0,82-1,66

Faixa etária (em anos)
  60-79 40,8 1
  80 e mais 49,1 1,20 0,84-1,73

Estado conjugal
  Solteiro 32,6 1
  Casado/companheiro/divorciado/viúvo   46,0 1,41 0,86-2,31

Escolaridade
  Qualquer nível de escolaridade 38,7 1
  Analfabeto (a) 40,0 1,03 0,61-1,74

Contato com familiares
  Sim 34,4 1
  Não 52,2 1,52 0,97-2,36

Saúde autorreferida
  Muito boa/boa 32,8 1
  Regular/ruim/muito ruim 53,5 1,63 1,04-2,55

Presença de morbidades
  Não 22,2 1
  Sim  45,3 2,04 0,83-4,99

Déficit cognitivo
  Não 35,9 1
  Sim 45,8 1,28 0,58-2,16

Tempo de institucionalização (em anos)
  Até 5 46,2 1
  Mais de 5 40,0 0,87 0,58-1,29

AIVD
Sexo

  Masculino 76,6 1
  Feminino 95,0 1,24 1,08-1,41

Faixa etária (em anos)
  60-79 79,6 1
  80 e mais 90,6 1,14 0,99-1,23

Estado conjugal
  Solteiro 76,1 1
  Casado/companheiro/divorciado/viúvo   77,8 1,02 0,83-1,26

Escolaridade
  Qualquer nível de escolaridade 73,3 1
  Analfabeto (a) 83,3 1,14 0,92-1,40

Contato com familiares
  Sim 68,9 1
  Não 87,0 1,26 1,03-1,55

Saúde autorreferida
  Muito boa/boa 81,3 1
  Regular/ruim/muito ruim 69,8 0,89 0,70-1,14

Presença de morbidades
  Não 83,3 1
  Sim  74,4 0,89 0,70-1,14

Déficit cognitivo
  Não 70,5 1
  Sim 100 1,48 1,23-1,64

Tempo de institucionalização (em anos)
  Até 5 89,4 1
  Mais de 5 76,8 0,86 0,72-1,02

a) RP: Razão de Prevalências

b) IC: Intervalo de confiança
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variáveis selecionadas do estudo. Após o ajuste, ser 
do sexo feminino, não ter contato com os familiares 
e autorreferir saúde regular/ruim/muito ruim manti-
veram associações estatisticamente significativas com 

o desfecho. Em relação à dependência para as AIVD, 
permaneceram significantes as seguintes variáveis: 
sexo feminino; ausência de contato com os familiares; 
e presença de déficit cognitivo (Tabela 5). 

Tabela 4  -  Razões de prevalência ajustadas a de dependência para as Atividades Básicas da Vida Diária (AVD) 
na amostra de idosos institucionalizados no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso. Brasil, 
novembro de 2009 a janeiro de 2010

Variável Razões de 
prevalências ajustadas IC

95%
b

Sexo feminino 1,63 1,06-2,53

Sem contato com familiares 1,22 1,03-2,41

Saúde autorreferida, regular/ruim/muito ruim 1,75 1,12-2,70

Faixa etária 80 anos e mais 1,20 0,87-1,94

a) Ajustadas por todas as variáveis no modelo   

b) IC: Intervalo de confiança

Tabela 5  -  Razões de prevalência ajustadas a de dependência para as Atividades Instrumentais da Vida Diária 
(AIVD) na amostra de idosos institucionalizados no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso. 

 Brasil, novembro de 2009 a janeiro de 2010

Variável Razões de 
prevalências ajustadas IC

95%
b

Sexo feminino 1,45 1,10-1,71

Sem contato com familiares 1,42 1,12-1,96

Presença de déficit cognitivo 1,54 1,24-1,92

Faixa etária 80 anos e mais 1,12 0,93-1,45

a) Ajustadas por todas as variáveis no modelo   

b) IC: Intervalo de confiança

Discussão

Vários instrumentos têm sido utilizados para avalia-
ção da capacidade funcional em idosos e, em algumas 
situações, têm sido adotados diferentes pontos de corte 
para um mesmo instrumento. Além disso, existe falta de 
padronização na classificação da dependência. Essas 
questões acarretam dificuldades para a comparação 
dos resultados de diferentes estudos.

Com o objetivo de avaliar a funcionalidade dos 
idosos de Cuiabá-MT, optou-se por utilizar a escala 
de Katz, sendo considerado o valor correspondente 
à soma dos escores em cada atividade. A prevalência 
estimada de dependência parcial foi de 13,0%; e de 
dependência total, 31,0%.

Aires e colaboradores13 encontraram prevalência de 
40,0% de dependência funcional em idosos institucio-
nalizados de Passo Fundo-RS, resultado próximo ao do 

presente estudo. Converso e Iartelli,16 em investigação 
realizada em três ILPI de Taubaté-SP, utilizaram para 
avaliação a escala de Barthel e verificaram que 75,6% 
dos idosos institucionalizados eram funcionalmente 
independentes. Vale destacar que, além de utilizarem 
um instrumento diferente, os autores relataram que a 
institucionalização de muitos desses idosos deveu-se 
à presença de déficit cognitivo. 

Entre os idosos de Cuiabá-MT, as atividades de 
autocuidado com maior proporção de dependência 
foram, respectivamente, vestir-se (42,9%) e banhar-
se (40,9%). No estudo de Guedes e Silveira10 sobre 
uma ILPI de Passo Fundo-RS, foi verificada maior 
prevalência de dependência na atividade ‘Banhar-se’, 
com percentual bem mais alto do que o observado em 
Cuiabá-MT. Entretanto, embora a atividade avaliada 
seja a mesma, a escala utilizada para medir a capaci-
dade funcional nesse estudo foi a escala de Barthel. 
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Lima-Costa e colaboradores17 compararam dados 
das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios 
(PNAD) dos anos de 1998, 2003 e 2008 e verificaram 
que a prevalência da incapacidade funcional perma-
neceu estável em todas as macrorregiões do país e 
em todas as faixas etárias idosas, com valores de 6,5, 
6,4 e 6,9%, respectivamente para os três períodos 
supracitados. No ano de 2008, a maior prevalência foi 
observada na região Nordeste (7,9%) e a menor na 
região Norte (6,0%). Em outra investigação, realizada 
em Goiânia-GO,18 com idosos de ambos os sexos, 
também vivendo na comunidade, utilizando a escala de 
Barthel, a prevalência de dependência para banhar-se 
foi de 15,0%, e para vestir-se, de 7,5%, valores bem 
abaixo dos observados entre os idosos institucionali-
zados. No estudo de Del Duca e colaboradores,19 em 
Pelotas-RS, também com idosos da comunidade, desta 
vez utilizando a escala de Katz, foi observada maior 
prevalência de dependência (21,3%) para o controle 
das funções de urinar e/ou evacuar, seguida do ato de 
vestir-se (9,9%) e de tomar banho (8,9%). 

No presente estudo, os idosos com dependência 
para AVD apresentaram médias de idade, de número 
de comorbidades e de uso de medicamentos mais altas 
em comparação com os independentes. No estudo 
realizado em Passo Fundo-RS,10 a média de idade 
dos idosos institucionalizados dependentes para AVD 
também foi maior em comparação com a média de 
idade dos idosos independentes. A partir dos 80 anos 
de idade, costuma ocorrer um declínio fisiológico na 
capacidade de realização de AVD.20

Entre os idosos de Cuiabá-MT, a presença de co-
morbidades, saúde autorreferida como regular/ruim/
muito ruim e ausência de contato com os familiares 
apresentaram associação positiva com a dependência 
para AVD. Ser mulher, analfabeto(a) ou solteiro(a) este-
ve associado a dependência para a realização da maioria 
das atividades da vida diária, segundo estudo de Guedes 
e Silveira realizado com idosos institucionalizados.10

Dirik e colaboradores,21 em estudo realizado com 
idosos de instituições de longa permanência na Tur-
quia, observaram que sexo feminino e nível cognitivo 
baixo estavam relacionados a dependência funcional. 

Nos Estados Unidos da América, Dunlop e colabo-
radores,22 ao desenvolverem estudo de seguimento 
com indivíduos idosos da comunidade, encontraram 
associação entre desenvolvimento de dependência fun-
cional e presença de determinadas condições crônicas.

A saúde autorreferida tem se mostrado associada 
ao declínio funcional em estudos com indivíduos 
idosos que vivem na comunidade. Lebrão e Laurenti, 
em estudo longitudinal sobre as condições de vida, 
saúde, bem-estar e envelhecimento em São Paulo-SP 
(pesquisa SABE),23 verificaram associação positiva 
entre pior avaliação da saúde e dependência. Embora, 
de modo geral, considere-se que a dependência para 
AVD seja uma variável preditora da mortalidade nesse 
grupo populacional, poder-se-ia, também, atribuir essa 
associação ao fato de os idosos, por apresentarem 
comprometimento funcional, avaliarem mal a própria 
condição de saúde.9

Rosa e colaboradores24 observaram que a falta de 
relações sociais entre idosos que viviam na comuni-
dade apresentava forte associação com dependência 
moderada/grave. No mesmo estudo, idosos com 
baixo nível de escolaridade apresentaram estimativa 
de risco de dependência para AVD cinco vezes maior, 
em comparação com o grupo de maior escolaridade, 
e as mulheres apresentaram maior estimativa de risco 
em relação aos homens. Maciel e Guerra,25 ao estudar 
idosos residentes em comunidade no Nordeste do 
Brasil, observaram que a dependência para AVD estava 
associada a idade, estado civil, saúde autorreferida, 
morbidades e função cognitiva. Reyes-Ortiz e colabo-
radores,26 na pesquisa SABE (com idosos da cidade 
de São Paulo-SP), observaram alta prevalência de 
dependência para as atividades básicas da vida diária 
de idosos mais velhos, do sexo feminino, solteiros(as) 
e com baixo nível de escolaridade. Também em um 
estudo desenvolvido com idosos que viviam na comu-
nidade de Guatambu-SC, a prevalência de incapacidade 
funcional foi maior em indivíduos mais velhos, do sexo 
feminino, com menor escolaridade, saúde autorreferi-
da ruim e condições clínicas desfavoráveis.27

As atividades instrumentais da vida diária são mais 
elaboradas e sua execução está relacionada às funções 
cognitivas do idoso.28 A escala de Lawton tem sido 
empregada tanto em seu formato completo como em 
formato abreviado – por exemplo, ao excluir perguntas 
relativas a atividades que, em alguns contextos socio-
culturais, não são desempenhadas pelos idosos.29,30 
No presente estudo, optou-se por excluir algumas 
atividades não realizadas por indivíduos instituciona-
lizados. A escala de Lawton é um instrumento dirigido 
à avaliação da funcionalidade do idoso em atividades 
cotidianas mais complexas, frente às atividades básicas.  
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Por meio dessa escala, pode-se avaliar até oito aspectos 
de funcionalidade, com escores finais variando entre 
0 e 8. Entretanto, três desses aspectos – preparação 
de alimentos; cuidado da casa; e lavagem de roupas 
–, por contemplarem atividades tradicionalmente mais 
desenvolvidas pelas mulheres, costumam ser excluídos 
quando a escala é aplicada a indivíduos do sexo mas-
culino: então, considera-se, para a avaliação, somente 
a pontuação obtida nos cinco outros itens aplicados.13

Diversos estudos na área de geriatria e gerontologia 
utilizam a escala de Lawton modificada, com variação 
no número de itens utilizados – até mesmo para 
aplicação a mulheres –, e, para fins de pontuação, 
considera-se o escore obtido nas questões aplica-
das.26,28,30 Foram observadas prevalências elevadas de 
dependência parcial e total, sendo que as mulheres 
se mostraram mais dependentes do que os homens. 

Neste estudo com idosos institucionalizados, 83,7% 
dos indivíduos apresentavam incapacidade funcional 
para AIVD.

Foi encontrado somente um estudo brasileiro 
que avaliou a dependência para AIVD entre idosos 
institucionalizados, em que foi verificada prevalência 
de 71,0%.31 No presente estudo, utilizou-se a escala 
de Lawton com oito itens; porém, alguns deles não 
puderam ser avaliados em 50,0 a 100,0% dos indiví-
duos, por estes não terem a oportunidade de realizar 
a atividade: 96,8% dos indivíduos apresentavam algu-
ma dependência para a atividade ‘Fazer compras’ e 
100,0% necessitavam de auxilio ou não conseguiam ir 
a locais distantes utilizando algum meio de transporte, 
resultados próximos aos observados em Cuiabá-MT. 
A prevalência de dependência para AIVD em idosos 
vivendo na comunidade é bastante variada. Na cidade 
de Pelotas-RS, Del Duca e colaboradores19 observaram 
que 28,8% dos idosos pesquisados apresentavam de-
pendência; e na cidade de Sapporo, Japão, 12,2% dos 
idosos da comunidade eram dependentes.28

Em pesquisa com idosos da comunidade, realizada 
na zona urbana do município de Uberaba-MG, obser-
vou-se que, em ambos os sexos, o grau de dificuldade 
para realização de atividades instrumentais aumentou 
na medida da elevação da faixa etária.32 Estudando 
idosos de Goiânia-GO que viviam na comunidade, 
Costa e colaboradores,18 a partir da escala de Lawton, 
verificaram que 72,6% dos indivíduos apresentavam 
algum comprometimento para essas atividades. Em seu 
estudo, manusear dinheiro (88,4%) e usar transporte 

(87,0%) foram os itens da avaliação que apresentaram 
maior grau de dependência.

No Brasil, a prevalência de dependência para as 
AIVD entre os idosos institucionalizados e os que 
vivem na comunidade é similar, porém se observa 
uma grande diferença em relação a outros países que 
apresentam baixa prevalência. Uma possível explica-
ção estaria relacionada aos anos de escolaridade dos 
indivíduos. 

No Distrito Federal, Danilow e colaboradores33 
observaram que menos de 40,2% dos idosos insti-
tucionalizados tinham mais de 4 anos de estudo. Em 
estudo realizado no Sul do Brasil, 74,4% dos idosos 
contavam 0 a 4 anos de estudo,34 enquanto no Japão, 
um inquérito nacional realizado com indivíduos de 
60 anos de idade ou mais mostrou que 74,5% tinham 
mais de 7 anos de estudo.28

Em Cuiabá-MT, indivíduos com déficit cognitivo, 
sem contato familiar e do sexo feminino tiveram maior 
probabilidade de apresentar perda de autonomia. A 
associação entre sexo feminino e dependência para 
AIVD pode-se explicar pela baixa escolaridade dessa 
geração de idosas e por sua maior longevidade.17 

O déficit cognitivo apresenta associação com baixa 
escolaridade, uma relação esperada já que as AIVD 
requerem funções mais elaboradas.21 A falta de apoio 
social, por sua vez, pode-se associar à dependência 
por reduzir a oportunidade de convívio dos idosos 
com outras pessoas.25

Idade avançada, escolaridade baixa, saúde autor-
referida ruim, número de medicamentos em uso e 
presença de déficit cognitivo mostraram-se associados 
a dependência para as atividades instrumentais da 
vida diária em idosos que viviam em comunidade no 
Nordeste do Brasil.25 No estudo de Rosa e colabora-
dores,21 também sobre amostra de idosos que viviam 
em comunidade no município de São Paulo-SP, os 
indivíduos analfabetos tiveram probabilidade cinco 
vezes maior de dependência. 

O presente estudo apresenta limitações. Por se tra-
tar de um estudo transversal, não é possível estabelecer 
a sequência temporal entre as variáveis independentes 
e os desfechos analisados, comprometendo as evidên-
cias de relação causal.

As informações utilizadas foram autorreferidas e 
podem não refletir, efetivamente, a situação dos idosos 
institucionalizados. Porém, foram tomados cuidados 
relativos à confirmação dos dados nos registros dos 
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