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RESUMO 

 

Introdução: A população mundial atravessa um período de transição demográfica e 

epidemiológica, sendo que os idosos, com 80 anos ou mais, representam o 

segmento populacional que mais cresce. Objetivo: Traçar o perfil sociodemográfico 

e das condições de vida e saúde de idosos com 80 anos ou mais no município de 

Marília. Método: O estudo é de caráter quantitativo-descritivo, realizado nas áreas 

de abrangências das Unidades de Atenção Básica à saúde. A população, composta 

por 95 idosos com idade de 80 anos ou mais, foi avaliada por meio de um 

instrumento de coleta de dados contendo a caracterização sociodemográfica, as 

condições de saúde, além do uso do Índice de Katz e Escala de Lawton e Brody; 

Escala Geriátrica de depressão e Miniexame do estado mental.  Resultados: A 

idade variou de 80 a 102 anos, com uma média de 85,4 anos, com predomínio de 

mulheres e de viúvas. O idoso tem desempenhado um papel financeiro importante 

dentro da renda familiar. A rede de apoio familiar mostrou-se eficaz e os idosos 

sentem-se satisfeitos com as relações familiares. Quanto a acesso ao sistema de 

saúde, 32,7% declararam ter dificuldade. Sobre as atividades básicas de vida diária, 

65,2% são independentes em todas as funções avaliadas, enquanto, nas atividades 

instrumentais, a dependência mostrou-se maior. No que diz respeito ao uso de 

medicamentos, 45,3% utilizam 5 ou mais, sendo as doenças mais prevalentes a 

Hipertensão Arterial e a Diabetes Melitus. Na avaliação do estado mental, 19% 

foram classificados com declínio cognitivo. Dos entrevistados, 29,5% estão sob 

suspeita de depressão. Conclusão: A população estudada apresenta boas 

condições de vida, com acesso a boas condições de saneamento e moradia, 

contando com apoio de familiares. Apesar da idade avançada, a quantidade de 

medicamentos e doenças assemelha-se ao que ocorre entre idosos de outras faixas 

de idade. Mantêm preservadas as atividades básicas de vida diária, porém com 

limitações para as atividades instrumentais. A existência de limites e possibilidades 

dessa população indica a importância de tornar efetivas as políticas voltadas ao 

idoso.    

Palavras-chave: Determinação de necessidades de cuidados de saúde. Idoso de 80 

Anos ou mais. Condições sociais. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: The world population has been going through a period of demographic 

and epidemiologic change, as elderly people at the age of 80 or above represent the 

most increasing population segment. Goal: Setting the socio-demographic and life 

and health conditions profile of elderly people at the age of 80 or above in Marília 

city. Method: The study is performed in a quantitative-descriptive model in the areas 

covered by the health Basic Attention Units. The population was formed by 95 elderly 

people at the age of 80 or above, evaluated through a tool of data collection 

containing information regarding the socio-demographic characterization, general 

data regarding health conditions, besides the Katz index and Lawton and Brody 

Scale; Geriatric Scale of depression and Mini mental state examination. Results: 

The age range was between 80 and 102 years old, having an average of 85.4 years 

old, and predominance of women and widows. The elderly people perform an 

important financial role within the family income. The family support network has 

shown to be effective and the elderly people feel satisfied concerning family relations. 

Regarding access to the health system 32.7% stated to have had difficulties. As to 

daily living basic activities, 65.2% are independent in all of the assessed functions, 

on the other hand for the instrumental activities the dependence was shown to be 

higher. Concerning the use of medications, 45.3% use 5 or more, having as the most 

prevalent diseases the Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus. Regarding the 

basic instrumental daily living activities, the elderly people showed a significant 

degree in autonomy, mainly for the basic activities. In the mental state examination, 

19% were classified as having a cognitive decline. Among the interviewee 29.5% are 

suspected to be depressed. Conclusion: The studied population presents good life 

conditions, has had access to good sanitation and housing with family support. 

Despite of the old age, the amount of medication and diseases, is similar to what 

happens among elderly people from other age ranges. They keep the basic activities 

of daily living preserved, however they are limited for the instrumental activities of 

daily living. The existence of limits and possibilities of this population indicates the 

importance of making the policies related to elderly effective. 

Key-words: Needs assessment. Aged, 80 and over. Social conditions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução 

O crescimento da população idosa se deve à melhoria do acesso aos serviços 

de saúde, associado às campanhas de vacinação, avanços tecnológicos da 

medicina, aumento do nível de escolaridade, investimento em infraestrutura de 

saneamento básico, dentre outros fatores, culminando na redução das taxas de 

fertilidade e aumento da expectativa de vida(1-2). 

No Brasil, esse processo, iniciado nas décadas de 1950 e 1960, ainda 

continua. Nos próximos anos, a taxa de mortalidade permanecerá estável, enquanto 

a natalidade vai continuar caindo, o que favorecerá o envelhecimento populacional(3).  

Quando se considera o Índice de Envelhecimento, definido pelo número de 

pessoas de 60 e mais anos de idade, em relação a cada 100 menores de 15 anos, 

residentes em um determinado espaço geográfico, encontra-se o seguinte resultado 

no ano de 1996, era de 25,0; subindo para 28,9 no ano 2000; 33,9 em 2005 e 44,8 

no ano de 2010(4). 

O envelhecimento populacional vem ocorrendo de forma diferente ao redor do 

mundo. Os países da Europa Ocidental iniciaram-no de forma precoce, já os da 

América Latina e Caribe tiveram uma iniciação tardia e, por fim, há aqueles que 

ainda não iniciaram como os países africanos(5). No Brasil o envelhecimento 

populacional caracteriza como um dos fenômenos sociais mais significativos para a 

economia e para a sociedade desde a metade do século passado.  

Na análise das consequências do processo de envelhecimento para países 

em desenvolvimento têm sido consideradas distintas possibilidades. Uma delas 

aponta para a condição de a curva de mortalidade ser “empurrada para frente”, 

assim como a da morbidade e da incapacidade e, ao caminharem juntas, a maior 

sobrevida não apresentará incapacidade. Ao contrário disso, discute-se que os anos 

vividos não serão acompanhados pela redução de morbidade e incapacidade, 

levando ao aumento das doenças e da incapacidade. Outra condição possível seria 

que o aumento dos anos vividos, a frequência de doenças crônicas e a conservação 

da autonomia ocorriam de forma independente entre si, porém dependentes de 

intervenções que viassem retardar o início das doenças ou suas complicações(5). 
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1.2 DEFINIÇÃO DE IDOSO 

 

Para definição de idoso, o critério cronológico tem sido o mais utilizado. A 

Política Nacional do Idoso(6) e o Estatuto do Idoso(7) definem idoso como pessoas 

com 60 anos ou mais. Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde considera 

como idoso o indivíduo com 60 anos ou mais em países em desenvolvimento e com 

65 anos ou mais em países desenvolvidos. Com o aumento da longevidade, surge o 

que se denominou de quarta idade, que se compõe das pessoas com mais de 80 

anos, população que vem apresentando significativo crescimento(8).  

O termo idoso, no dicionário(9), está definido como “quem tem mais idade”. 

Entretanto, compreende-se que ser idoso é um conceito transdisciplinar, composto 

de várias dimensões, tais como: biológica, psicológica, social e espiritual, 

concluindo-se que representa o final do processo de desenvolvimento de vida(10).  

Por isso, o envelhecer não está relacionado somente com a idade 

cronológica, mas também com a capacidade de responder às necessidades da vida 

e à busca por objetivos e novas conquistas(8). 

Assim, o envelhecimento caracteriza-se por um processo individual e as 

mudanças físicas, comportamentais e sociais desenvolvem-se em ritmos diferentes 

para cada pessoa. Apesar disso, vale ressaltar que para a aplicação de políticas 

públicas é importante a demarcação de grupos populacionais(8,11). 

 

1.3 O envelhecimento da população: Aspectos demográficos 

 

O processo de envelhecimento mundial deve-se à transição demográfica e 

epidemiológica, traduzindo na redução das taxas de fecundidade, de natalidade e de 

mortalidade, o que acarreta menor número de jovens ingressando na população(5). 

Esse processo implica elevação na expectativa de vida da população mundial: em 

1950 era de aproximadamente 47 anos; em 2010, de 69 anos, enquanto se estima 

que, em 2050, ela alcance os 76 anos(12).  

Nas regiões mais desenvolvidas, os idosos representam 23% da população, 

com projeção para que em 2050 cheguem a 32% e 34%, em 2100. Nos países em 

desenvolvimento eles representam 9% da população, com projeção de que, em 

2050, atinjam 19%, e tripliquem esse número até 2100, chegando a 27%(13). 
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   Fonte: UN(13) 

 

Dentro desse contexto, destaca-se a população idosa com 80 anos ou mais. 

Enquanto a população com 60 anos ou mais deverá triplicar até 2100, a de pessoas 

com 80 anos ou mais deverá aumentar quase sete vezes no mesmo período. Em 

números absolutos, poderá passar de 120 milhões de pessoas em 2013 para 830 

milhões em 2100(13), conforme Tabela 1. 

A população de idosos brasileiros em 2000 representava 5,5%; para o ano de 

2050, a projeção é que atinja 22,5% e, em 2100, 32,6%, enquanto os acima de 80 

anos, em 2000 eram 1%, para o ano de 2050 a projeção é de 6,8% e, em 2100, de 

15%(14).  

Ao se considerar que em 2025 o Brasil contará com uma população de idosos 

de 65 anos ou mais, em torno de 24 milhões, depreende-se que a faixa etária de 80 

anos ou mais irá perfazer um total aproximado de 5 milhões de pessoas (5). Sendo 

assim, o grupo de “mais idosos ou idosos em velhice avançada”, constitui-se no 

segmento populacional que mais tem crescido nos últimos tempos(1).  

 

 

 

 

Tabela 1. Porcentagem de Idosos com 80 anos ou mais em diferentes países e 
regiões do mundo, em 1950, 2000, 2050 e 2100 (projeção). 

Ano 

1950 (em %) 2000 (em %) 2050 (em %) 2100 (em %) País 

Angola 0.3 0.2 0.5 2.8 

Brasil 0.3 1.0 6.8 15.0 

China 0.3 1.1 6.5 11.0 

Índia 0.4 0.5 2.3 7.5 

Japão 0.4 3.7 15.6 19.1 

França 1.6 3.7 10.7 14.3 

Alemanha 0.9 3.5 14.4 16.4 

Itália 1.0 4.1 13.8 16.4 

EUA 1.1 3.2 7.9 11.2 

Europa 1.0 2.9 9.5 12.9 
América Latina e 
Caribe 0.4 1.1 5.7 13.4 
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1.4 Sobre o envelhecimento 

 

Apesar dos avanços em relação ao processo de envelhecimento, entre os 650 

mil novos idosos que anualmente se incorporam à população brasileira, grande parte 

apresenta doenças crônicas não transmissíveis e limitações funcionais, o que 

acarreta agravos à saúde, diferentes níveis de dependência, demandando 

assistência de longa duração e de alto custo(15). Além disso, segundo censo 

demográfico do IBGE, em 2010, 17% da população idosa possuía renda inferior a 

meio salário mínimo e 53% deles possuíam renda de até um salário mínimo(16). 

A transição epidemiológica brasileira se desenvolveu em quatro etapas, a 

primeira refere-se ao predomínio das doenças transmissíveis e crônico-

degenerativas; a segunda diz respeito à reintrodução de doenças, como a Dengue e 

a Cólera; a terceira diz que o processo de envelhecimento não se resolve de 

maneira clara, criando uma situação em que a morbimortalidade persiste elevada 

por ambos os padrões, caracterizando uma transição prolongada; a quarta e última 

etapa relata que as situações epidemiológicas de diferentes regiões em um mesmo 

país tornam-se contrastantes, havendo o que se chama de polarização 

epidemiológica(17).  

Frente a esse contexto e ao despreparo da sociedade para lidar com tal 

condição, o cotidiano do idoso torna-se permeado por intensa problemática, 

envolvendo a desvalorização das aposentadorias e pensões, a falta de assistência e 

atividades de lazer, a desinformação e a precariedade de investimentos públicos 

para atendimento das necessidades próprias dessa faixa etária(18). No campo da 

saúde, apesar das políticas voltadas à saúde do idoso, faltam ainda estratégias para 

conhecer e diagnosticar a capacidade física, fisiológica e mental, tendo em vista 

que, com o avanço da idade, é maior o uso dos serviços de saúde(19).  

Em vista disso, vem crescendo a preocupação com essa parcela da 

população. Os idosos apresentam condições específicas que os tornam mais 

vulneráveis a perdas, tanto do ponto de vista funcional como emocional, social e 

econômico, predispondo-os, principalmente, à presença de múltiplas doenças, baixa 

autoestima, depressão, incapacidade para realizações e pobreza, com grandes 

interferências na qualidade de vida.  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)(20), o 

envelhecimento é um processo “sequencial, individual, acumulativo, irreversível, 
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universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos 

os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer 

frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de 

adoecimento e morte.” 

Este processo de envelhecimento, no entanto, enquanto resultante de 

múltiplas condições incluindo tanto aspectos fisiológicos como social, cultural e 

econômico, ocorre de forma distinta entre os indivíduos e entre os diferentes 

contextos sociais, o que torna difícil delinear parâmetros a partir dos quais ele possa 

ser considerado(21).  

No processo de envelhecimento da população destaca-se, o predomínio de 

mulheres: no Brasil, tem-se 96 homens para cada 100 mulheres(22). Atribuindo-se ao 

sexo feminino, quando comparado ao sexo masculino, maior vulnerabilidade no 

estado de saúde em relação a risco de quedas, presença de múltiplas doenças, uso 

de múltiplos medicamentos, obesidade, pobreza e dependências diversas(12). 

Neste cenário composto de expectativa de vida maior entre as mulheres e a 

tendência de homens se casarem com mulheres mais jovens, explica-se o aumento 

do número de mulheres viúvas. Acrescenta-se a isso que as mulheres idosas 

tornam-se sozinhas e altamente vulneráveis à pobreza e ao isolamento(12).  

Como as mulheres historicamente executam o papel de cuidadora, o que 

contribui para a crescente pobreza e má saúde na idade avançada(12), elas 

constituem a maioria dos pobres, tanto entre os idosos como entre os não idosos. 

Os idosos, pela dificuldade de inserção no mercado de trabalho, constitui uma 

parcela da população vulnerável ao estado de pobreza, passando a depender 

significativamente de outras fontes de renda, principalmente da aposentadoria. Além 

disso, tendem a apresentar maior volatilidade na sua estrutura de gastos, 

decorrentes, quase sempre, do inesperado surgimento de despesas, principalmente 

com a saúde(23). 

No que tange ao acesso dos idosos ao sistema de saúde, um estudo 

realizado em São Paulo evidenciou que 41% da amostra estava coberta por um 

plano/seguro privado, apesar de esse não cobrir a totalidade de consultas médicas, 

ter baixa cobertura de próteses e de medicamentos. Quanto à utilização dos 

serviços de saúde, aproximadamente 83% realizaram pelo menos 1 consulta médica 

no último ano, enquanto 4,7% teve, pelo menos, uma internação no mesmo 

período(24). Em tal contexto os idosos referem dificuldade de acesso ao tratamento e 
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a medicamentos considerados essenciais nos casos de doenças debilitantes como, 

diabetes e cerebrovasculares(25).   

Neste âmbito os idosos são os que mais consomem os serviços de saúde, 

visto ficarem mais ficam internados e ter maior tempo de ocupação do leito, o custo 

dessas internações só tende a aumentar conforme a idade(26). 

A morbidade hospitalar é maior entre os idosos. Naqueles mais idosos, a 

causa está associada à insuficiência cardíaca (33,2%), pneumonia (30,3%), 

bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (22%), 

acidente vascular cerebral não especificado (13,3%), outras doenças isquêmicas do 

coração (7,6%) e desnutrição (5,3%)(26).  

Quanto à capacidade funcional de idosos, uma pesquisa (27) realizada na 

cidade do Rio de Janeiro mostrou que 67,6% dos idosos referiram ter completa 

autonomia e independência para a realização de todas as suas atividades, sejam 

elas atividades da vida diária (alimentar, banhar-se, higiene pessoal, vestir-se, 

transferir-se de um local a outro) ou atividades instrumentais da vida diária (preparar 

a própria comida, limpar a casa, lavar a roupa, cuidar dos próprios medicamentos, 

usar o telefone, fazer compras e ir ao médico ou a eventos sociais sem ajuda). 

Constata-se que esta última sofre influências significativas com o avançar da idade. 

Quanto à população de idosos acima de 80 anos, encontrou-se que 70,27% 

dos homens relataram não ter dificuldades para realizar atividades da vida diária 

(AVD), enquanto na população feminina este número é de 63,84%. Além disso, foi 

evidenciado nesse estudo que as dificuldades dos idosos são crescentes conforme 

aumenta a idade(28). 

Quanto à percepção de saúde, 69,4% dos entrevistados de uma pesquisa 

com idosos de 80 anos ou mais declararam que sua condição de saúde é 

regular/ruim, enquanto 30,6% disseram ser excelente/boa. No mesmo estudo, 

percebeu-se que essa população é a que mais sofre em relação a dificuldades 

sensoriais e problemas ósteoarticulares. Frente a isso, os autores destacam que o 

maior desafio na atenção à saúde do idoso consiste em garantir que sejam capazes 

de redescobrir possibilidades e desfrutar da melhor qualidade de vida possível(29).  

 No tocante aos direitos, os da população idosa vêm sendo assegurados em 

forma de lei desde a elaboração da Constituição Federal em 1988. Em 

reconhecimento à importância do envelhecimento populacional, foi instituída e 

regulamentada, em 1996, a Política Nacional do idoso (PNI)(30), a qual tem como 
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finalidade assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover 

ou manter sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Essa 

política traz responsabilidades partilhadas pelo Estado, família, sociedade civil, 

ministério público, órgãos públicos e instituições sociais e assegura aos idosos os 

direitos de cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, bem-estar e o direito à vida(31).  

 Em 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso pela Lei n 10741. Essa lei prevê a 

prioridade às normas de proteção aos direitos do idoso, que vão desde o 

atendimento permanente, o aprimoramento de suas condições de vida até a 

inviolabilidade física, psíquica e moral. Em seu artigo 18 determina que “as 

instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos 

profissionais, assim como a orientação aos cuidadores e familiares e grupos de 

autoajuda”(7). 

Por meio do Ministério da Saúde, a Portaria 2528(32) estabelece a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSI), que tem como meta a atenção à saúde 

adequada e digna para os idosos, a recuperação, a manutenção e a promoção da 

autonomia e da independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas de 

saúde coletivas para esse fim, em consonância com os princípios do SUS. 

Em 2006, o Ministério da Saúde aprova o “Pacto pela Saúde” com a finalidade 

de estabelecer novos compromissos em nível federal, estadual e municipal, com 

ênfase nas necessidades da população, visando a defesa da vida, defesa do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e Gestão do SUS. Assim, no Pacto em defesa da 

vida, a saúde do idoso surge como uma das seis prioridades estabelecidas. Cabe 

destacar que a Portaria GM nº 2528, de outubro de 2006, define que a atenção à 

saúde do idoso terá como porta de entrada a Atenção Básica/Saúde da Família(33). 

Entende-se, portanto, que as políticas estão, de fato, direcionando a atenção 

à saúde do idoso de forma a aumentar e a facilitar o acesso a todos os níveis de 

atenção, com estrutura física adequada, insumos e pessoal qualificado(24). No 

entanto, tem se observado que o direcionamento dado pelas políticas de atenção ao 

idoso ainda estão distantes de serem implementadas na sua totalidade, o que 

dificulta a usufruir de seus direitos. Nesta discrepância entre o proposto e a 

implementação, ficam a cargo da família e das redes de apoio informal a atenção e o 
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cuidado dos idosos incapazes de se cuidarem. Tal foco torna-se ainda mais 

preocupante quando se trata da população dos mais idosos. 

E assim, cresce o desafio de um tempo de vida maior, acompanhado de 

qualidade, pois, essa fase pode vir acompanhada de incapacidade, dependência, 

necessidade de cuidados prolongados, de instituições de longa permanência, perda 

de papéis sociais, isolamento, solidão, depressão e falta de um sentido para a 

própria vida(34-35). 

Frente a isso, é necessário que as transformações sejam adaptáveis a uma 

vida saudável, uma vez que o envelhecer não pode determinar que o idoso seja um 

ser doente, perdendo sua capacidade e poderes sobre a saúde(36). 

Assim, nesse novo cenário epidemiológico, esperam-se mudanças na 

atenção à saúde da população idosa, para que essas pessoas consigam desfrutar 

com qualidade os anos a mais de vida, pois a longevidade de nada adianta se vier 

acometida por incapacidades(37). 

Perante ao exposto surgem alguns questionamentos acerca das condições de 

vida e de saúde dos idosos de 80 anos ou mais: Como estão suas condições de vida 

e saúde frente aos múltiplos fatores de vulnerabilidade em que se encontram? Em 

que medida o aumento da expectativa de vida vem sendo acompanhada pela 

manutenção da autonomia para atividades básicas e instrumentais da vida diária e 

capacidade cognitiva? Quais as doenças mais prevalentes e os medicamentos que 

utilizam?  

Justifica-se, então, o desenvolvimento de estudos que visem compreender 

como a população de idosos está vivendo, o que poderá contribuir com dados para 

futuras ações de saúde. 

Tem-se, portanto, a hipótese de que as pessoas com 80 anos ou mais 

apresentam piores condições de vida e de saúde, principalmente maior grau de 

dependência para as atividades de vida diária quando comparadas com os idosos 

de outras faixas etárias.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Traçar um perfil sociodemográfico e das condições de vida e de saúde dos 

idosos com 80 anos ou mais em um município de médio porte do interior paulista. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Caracterizar as condições sóciodemográficas, a rede de apoio familiar e 

social e o acesso aos serviços de saúde dos mais idosos; 

2.2.2 Avaliar a capacidade funcional, cognitiva e a presença de sintomas 

depressivos. 

2.2.3 Identificar as principais doenças referidas e os medicamentos que utilizam. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e descritivo, que permite 

identificar existência de necessidades e proporcionar dados básicos para futuros 

estudos ou ações. Nesse tipo de estudo, a informação reunida resulta de 

mensuração formal e é analisada com procedimentos estatísticos. Envolve, assim, a 

predominância, a incidência, o tamanho e os atributos mensuráveis de um fenômeno 

(38). 

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na cidade de Marília – São Paulo, situada na região 

Centro-Oeste Paulista, cerca de 450 Km de distância da capital do Estado. 

Considerada pólo nacional na área alimentícia, conta com uma população de 

aproximadamente 228 mil habitantes com Índice de Desenvolvimento Humano de 

0,798(39).  

Atualmente o município conta com cinco hospitais, 12 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e 34 Unidades de Saúde da Família (USF), as quais constituem, em 

suas áreas de abrangência, a porta de entrada do sistema de saúde. No período de 

1998 a 2000, o Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) foi implantado 

em todas as UBS. As USF foram implantadas no município, a partir de 1998, de 

forma gradativa(40). 

 As USF do município, de maneira geral, cumprem os requisitos mínimos 

necessários à sua implantação, conforme preconiza o Ministério da Saúde, em 

relação à estrutura física; composição da equipe mínima e desenvolvimento dos 

programas nacionais básicos; organização do trabalho em equipe centrado nas 

necessidades dos usuários e discutidas em reuniões semanais; e, ainda, realização 

de reuniões mensais com a comunidade. As agendas se organizam em torno da 

demanda espontânea, com consultas marcadas com médico, dentista e enfermeiro, 

com visitas domiciliares aos usuários incapacitados e atividades grupais.  Essas 

unidades são instaladas em áreas onde a população apresenta maior carência 
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sócioeconômica, atendendo aproximadamente 110.000 pessoas, o que representa 

por volta 50% da população de Marília(40). 

 

 3.3 População e amostra 

 

 A população deste estudo foi composta por idosos com idade de 80 anos ou 

mais. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 2013, havia, 

cadastrado nas unidades de saúde, um total de 1996 idosos.  

 Considerando a população total de idosos acima de 80 anos no município e 

utilizando-se o cálculo amostral com intervalo de confiança de 95% e tendo em 

conta 10% de erro, obtém-se uma amostra de 92 idosos.  

Para obter a quantidade de idosos definidos na amostra, foram selecionadas 

as áreas de abrangência de cinco USF por meio de sorteio. As unidades 

selecionadas foram identificadas com as letras A, B, C, D e E, com vistas a 

preservar o anonimato. Na Tabela 2, encontram-se alguns indicadores sociais da 

população da área de abrangência das unidades selecionadas.  

 
Tabela 2 - Distribuição das unidades selecionadas de acordo com número total de 
idosos e proporção de população com plano de saúde suplementar, bolsa família, 
abastecimento de água e coleta de lixo pela rede pública. Marília, 2013. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Marília(35) 

 
Essas unidades contavam com um total de 229 idosos e, para localizá-los, 

utilizou-se uma lista disponibilizada pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Para 

obter a amostra necessária (92), foram entrevistados em torno de 40% dos idosos 

de cada unidade. Para tanto, seguiu-se a lista dos Agentes Comunitários de Saúde 

Unidade 

N. de 
idosos 

com idade 
igual ou 
acima de 
80 anos 

% da 
população 
com plano 
de saúde 

% de 
família com 

Bolsa 
Família 

% de 
residências 

com 
abastecimento 
de água – rede 

pública 

% de 
residências 

com 
destino do 

lixo a 
coleta 

pública 

(A) 45 56,7 1,22 98,31 98,76 
(B) 83 54,03 Não 

informado 
99,36 99,71 

(C) 42 0,54 1,25 100 82,90 
(D) 25 2,22 0,25 99,75 93,93 

(E) 34 32,62 1,38 89,07 96,18 
Total 229     
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até atingir o número necessário. Assim, 180 foram visitados, sendo que, destes, 34 

não foram encontrados na residência, 26 recusaram-se a participar da pesquisa, 

principalmente frente à condição de assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Os demais haviam falecido, mudado de endereço ou o endereço não foi 

encontrado, conforme Tabela 3. Assim, foram entrevistados 95 idosos, sendo 17 

(18%), 39 (41%), 15(16%), 10(10%) e 14(15%) nas unidades A, B, C, D e E, 

respectivamente.  

 
Tabela 3 - Distribuição das unidades selecionadas de acordo com número de 
entrevistados e visitados, idosos não encontrados, recusas e óbitos. Marília, 2013. 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Visando obter dados referentes às condições de vida e saúde dos idosos 

acima de 80 anos, foi elaborado um instrumento de coleta de dados a partir de 

dados da literatura geriátrica e gerontológica, incluindo escalas já validadas e 

utilizadas em nossa realidade. Tal instrumento (APÊNDICE A) conta com dados de 

identificação, incluindo idade, sexo, estado civil e religião, com o Critério de 

Classificação Econômica Brasil(41), o qual se propõe a estimar o poder de compras 

das pessoas e famílias urbanas, sendo utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), com dados sobre moradia e infraestrutura, bem como da 

ocupação principal durante a vida, aspectos financeiros atuais (renda, 

aposentadoria), participação econômica dentro da renda familiar. Os itens referentes 

à Rede de Apoio Familiar e Social pautaram-se no projeto SABE (Saúde, bem-estar 

e envelhecimento), o qual tem como objetivo coletar informações sobre as condições 

Unidade         (A) (B) (C) (D) (E) Total 

Idosos entrevistados 17 39 15 10 14 95 
Não havia ninguém em 
casa/ Ninguém atendeu 

5 15 6 6 2 34 

Recusa 6 7 7 4 2 26 
Endereço não 
encontrado 

1 8 1 2 1 13 

Mudou-se 1 2 2 1 1 7 
Óbito  0 3 0 0 2 5 
Total Visitados 30 74 31 23 22 180 
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de vida dos idosos (60 anos e mais) (42). Em seguida, questiona-se acerca de 

atividades de lazer realizadas pelo idoso. 

Quanto ao acesso aos serviços de saúde, questiona-se a filiação a planos 

privados de saúde, tipos de atendimento de saúde, tais como consultas médicas, 

internação, realização de exames complementares realizados nos últimos doze 

meses e as dificuldades no acesso a tais serviços.  

 Referindo-se à história de saúde, questionam-se hábitos de vida, exames 

preventivos de câncer de mama/útero ou próstata, quedas, visão, audição e 

mastigação e a presença de doenças. 

Aborda-se também o uso de medicamentos utilizados e a adesão, 

considerando queixas e dificuldades quanto ao tratamento, forma de aquisição, 

utilização de medicamentos por conta própria e conhecimento sobre os 

medicamentos e os seus efeitos adversos.  

Para avaliação de presença e graduação da dor utilizou-se uma escala 

unidimensional - Escala Comportamental (EC), por meio da qual se baseia no 

comportamento da pessoa. Nessa o idoso é questionado quanto à lembrança da dor 

em função de suas atividades da vida diária(43). 

Além destes, foram utilizados também quatros outros instrumentos validados 

para avaliar condições específicas de condições de saúde dos idosos:   

1. Índice de Katz(44-46) serve para avaliar atividades básicas da vida diária, 

composto por seis categorias de avaliação, a saber: tomar banho, vestir-se, ir ao 

banheiro, realizar transferência, continência e alimentar-se. A avaliação do grau de 

dependência classifica, desde a independência total para todas as funções até 

dependência total para realizar as seis funções avaliadas.  

2. Atividades Instrumentais da Vida Diária desenvolvida por Lawton e 

Brody(47), instrumento composto por sete domínios: uso do telefone, realização de 

viagens e compras, preparação de refeições, trabalho doméstico, uso de 

medicamentos e manuseio do dinheiro, em que se avalia se há dependência total, 

parcial ou independência.  

3.  Escala Geriátrica de Depressão(48), composta por quinze itens, com duas 

alternativas de resposta (sim ou não), consoante o modo como o idoso tem-se 

sentido ultimamente, em especial na semana anterior à aplicação do questionário. 

Apresenta sensibilidade de 0,81 e especificidade de 0,71, sendo 5/6 o ponto de 

corte. 
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4. Miniexame do estado mental(49-50), composto por diversas questões 

tipicamente agrupadas em 7 categorias, cada uma delas desenhada com o objetivo 

de avaliar “funções” cognitivas específicas: orientação para tempo (5 pontos), 

orientação para local (5 pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e cálculo 

(5 pontos), lembrança das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade 

construtiva visual (1 ponto). O escore do MMSE pode variar de 0 até um total 

máximo de 30 pontos. A nota de corte indivíduos de baixa escolaridade foi 18/19. 

 

3.5 Procedimento do estudo  

 

A coleta de dados ocorreu no próprio domicílio do idoso e foi realizada pela 

pesquisadora principal. 

A obtenção dos endereços ocorreu a partir do cadastro do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS). Nos casos em que o idoso apresentou dificuldade em 

responder ao instrumento de coleta de dados, foi solicitada ajuda ao cuidador 

principal para o fornecimento das informações. 

Foram considerados como fatores de inclusão ter idade igual ou superior a 80 

anos e residir em área urbana, sendo fatores de exclusão ter idade inferior a 80 anos 

e residir em áreas rurais. 

 

3.6 Análise dos dados 

 

Após a coleta, os dados foram codificados e digitados em planilha Excel e 

apresentados em forma de tabelas, com o valor numérico e percentual, seguidos de 

discussão dos principais achados.  

  

3.7 Aspectos éticos 

 

 Para atender aos preceitos éticos de pesquisa com seres humanos, o 

presente estudo contou com autorização do Conselho Municipal de Avaliação em 

Pesquisa/ (132/13-SS) (ANEXO A) e com a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Medicina de Marília/ (259.969; 

CAAE: 14742813.6.0000.5413) (ANEXO B). Os participantes foram orientados 
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quanto ao procedimento do estudo e, quando de acordo, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B). 
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4 RESULTADOS 

 

No presente estudo, obteve-se uma amostra de 95 idosos com idade entre 80 

e 102 anos, com uma média de idade de 85,4 anos. Quanto ao gênero houve 

predomínio de mulheres 62 (65,2%) e a maioria 55 (57,9%) viúvos. A renda familiar 

era de dois a três salários mínimos para 48 (50,5%) dos participantes. O papel 

econômico do idoso, dentro da renda famíliar, é de dividir responsabilidade em 50 

(53,2%), conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 - Características sócio demográficas dos idosos com idade igual ou acima 
de 80 anos. Marília, 2014. 

Variáveis N (%) 

Idade  
80 – 84 49 (51,5) 
85 – 89 32 (33,7) 

90 – 94 7 (7,3) 
95 – 99 5 (5,3) 
100 + 2 (2,2) 

Gênero    

    Masculino 33 (34,8) 

    Feminino 62 (65,2) 

Estado Civil   

    Solteiro 6 (6,3) 

    Casado 32 (33,7) 

    Viúvo 55 (57,9) 

    Divorciado 2 (2,1) 

Religião   

   Católico 69 (72,6) 

    Evangélico 18 (18,9) 

Outros 8 (8,5) 

Escolaridade    

   Analfabeto/ Ens Fundamental Incompleto 77 (81,0) 

    Ens Fundamental  Completo 7 (7,4) 

    Ens Médio Incompleto/Completo 6 (6,3) 

    Ens Superior Incompleto/Completo 5 (5,3) 

Renda Familiar   

    Até 1 SM 17 (17,2) 

    De 2 a 3 SM 48 (50,5) 

    De 4 a 5 SM 10 (10,7) 

    Acima de 5 SM 11 (11,8) 

    Não sabe/ não respondeu 9 (9,68) 

Origem da Renda do idoso   

Aposentadoria/Pensão 82 (86,3) 

Outros 13 (13,7) 

Participação econômica do idoso na renda familiar   

Único/maior responsável 36 (38,3) 

Divide responsabilidades 50 (53,2) 

Sem participação 9 (8,5) 

SM = Salário Mínimo 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quanto à moradia, 93 (97,9%) das casas são de alvenaria e contam com 

coleta de lixo, abastecimento de água e energia elétrica. A maioria dos idosos 94 

(98,9%) tem um quarto para seu repouso e descanso, sendo que para 58 (61,0%) o 

quarto é individual. O número de pessoas residindo na casa era de dois em 35% dos 

entrevistados, sendo que 45 (47,3%) vivem com os filhos. A principal ocupação dos 

idosos durante a vida foi como trabalhador rural 25 (26,3%), seguido de Do lar 22 

(23,1%) e doméstica 10 (10,5%).  

Quando se refere a apoio familiar e social, o idoso declara estar satisfeito com 

a maioria dos pontos avaliados, conforme Tabela 5. Cabe aqui destacar que, neste 

quesito, 13 (14%) não puderam responder por dificuldades de comunicação.  

 
Tabela 5 - Satisfação dos idosos com idade igual ou acima de 80 anos com o apoio 
familiar. Marília, 2014.  

 

          Frequência  
 

Convívio  

Sempre 
N (%) 

Quase 
sempre 
N (%) 

Algumas 
vezes 
N (%) 

Raramente 
N (%) 

Nunca 
N (%) 

Total 
N (%) 

Apoio Familiar com 
as preocupações 

60 (73,1) 0 
7 

 (8,6) 
6  

(7,3) 
9  

(11,0) 
82  

(100) 

Convívio Familiar 53 (64,6) 
4 

 (4,9) 
8  

(9,8) 
9 

 (11,0) 
8  

(9,7) 
82  

(100) 
Apoio às novas 
iniciativas 

58 (70,7) 
2 

 (2,5) 
8 

 (9,7) 
5  

(6,1) 
9  

(11,0) 
82 

 (100) 
Demonstração de 
afeto familiar 

65 (79,3) 
1  

(1,2) 
8  

(9,7) 
4 

 (4,9) 
4  

(4,9) 
82 

 (100) 
Forma de 
compartilhar o tempo 
livre com a família 

53 (64,6) 
2  

(2,5) 
12 (14,6) 12 (14,6) 

3  
(3,7) 

82 
 (100) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

Além disso, 31 (32,7%) dos entrevistados declaram ter dificuldade de 

conseguir atendimento, outros 41 (43,2%) relataram dificuldades de locomoção até o 

serviço, tendo em vista a distância entre unidade de saúde e o domicílio e também a 

dificuldade de mobilidade do próprio idoso.   

Na Tabela 6, encontram-se dados das condições de saúde dos idosos. 

Acerca da auto percepção de saúde, entre aqueles que conseguiram responder ao 

questionamento 37 (39,0%) definiram ser boa e 6 (6,3%) disseram ser péssima.  

Dos idosos entrevistados, em relação ao ano que antecedeu a entrevista, 31 

(32,6%) referiram ter realizado exames de prevenção de câncer de mama/útero ou 

próstata, 82 (86,3%), ter tomado vacina antigripal; 37 (38,9%), ter sofrido uma ou 



28 

 

mais quedas. Quanto à visão, 29 (30,5%) declararam estar cegos, com a visão 

péssima ou ruim. Dos entrevistados, 40 (42,1) disseram ter dificuldade para ouvir.  

Quanto ao relato de dor, 56 (58,9%) dos entrevistados disseram apresentá-la 

em alguma região do corpo. Destes, a maioria 22 (25,0%) avaliaram-na com nota 

três. No que diz respeito às atividades básicas da vida diária, identificou-se que 62 

(65,2%) são independentes em todas as funções, sendo que somente 9 (9,5%) 

possuem dependência total em todas as funções avaliadas (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Condições de saúde dos idosos com idade igual ou acima de 80 anos. 
Marília, 2014. 

 (continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Condições de saúde N (%) 

Auto percepção das condições de saúde  
Ótima 17 (17,9) 
Boa 37 (39,0) 
Regular 18 (18,9) 
Má 5 (5,3) 
Péssima 6 (6,3) 
Não sabe/ Não respondeu 12 (12,6) 
Prevenção câncer de mama/próstata  
Sim 31 (32,6) 
Não 59 (62,2) 
Não sabe/ Não respondeu 5 (5,2) 
Vacina antigripal  
Sim 82 (86,3%) 
Não 13 (13,7) 
Quedas  
Não 58 (61,1) 
1-2 30 (31,6) 
3-4 5 (5,2) 
5 ou + 2 (2,1) 
Medo de cair  
Sim 67 (70,5) 
Não 28 (29,5) 
Visão  
Excelente 2 (2,1) 
Boa 28 (29,5) 
Regular 36 (37,9) 
Ruim 16 (16,8) 
Péssima 9 (9,5) 
Cega 4 (4,2) 
Audição  
Sem problemas 37 (39,0) 
Ouve com alguma dificuldade 23 (24,2) 
Ouve com dificuldade 17 (17,9) 
Ouve com muita dificuldade  13 (13,6) 
Surdo total 5 (5,3) 
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Tabela 6 – Condições de saúde dos idosos com idade igual ou acima de 80 anos. 

Marília, 2014. 

(conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condições de saúde N (%) 

Mastigação N (%) 
Nunca tem dificuldade 61 (64,2) 
Raramente tem dificuldade 8 (8,4) 
Frequentemente tem dificuldade 5 (5,3) 
Ás vezes tem dificuldade 11 (11,6) 
Sempre tem dificuldade 10 (10,5) 
Queixa de dor  
Sim 56 (64,2) 
Não 32 (33,7) 
Não sabe/ Não respondeu 7 (7,4) 
Avaliação da dor**  
Nota zero 6 (6,8) 
Nota três 22 (25,0) 
Nota seis 15 (17,0) 
Nota oito 9 (10,2) 
Nota dez 4 (4,6) 
Não sabe/ Não respondeu 32 (36,4) 
Uso de Aparelhos auxiliares*  
Óculos ou lente de contato 59 (62,1) 
Aparelho auditivo 6 (6,3) 
Prótese dentaria  70 (73,7) 
Muleta 2 (2,1) 
Bengala 15 (15,8) 
Sonda Nasogástrica 1 (1,0) 
Outros 23 (24,2) 
Avaliação do grau de dependência  

Índice de Katz 
Independência em todas as funções 62 (65,2) 
Dependência total em todas as funções 9 (9,5) 
Dependência em 1 ou 2 funções  17 (17,9) 
Dependência em 3 ou 4 funções  7 (7,4) 

Atividades de lazer *  
Assistir TV 67 (70,5) 
Leitura 18 (19,0) 
Ouvir rádio 17 (17,9) 
Outras 33 (34,7) 
Nenhuma 11 (11,6) 

Avaliação do Grau de Depressão  
Suspeita de depressão e solidão 28 (29,5) 

Avaliação cognitiva  
Mini Exame do Estado Mental 

Nota Inferior a 18 18 (19,0) 
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* A pergunta permitiu mais de uma resposta  
** Entre aqueles que responderam ao questionamento (N=88)  
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na avaliação das atividades instrumentais (Tabela 7) destaca-se que a 

maioria dos idosos apresenta alguma dependência. As mais prevalentes são realizar 

viagens sozinho 4 (4,2%) e realizar tarefas pesadas 11 (11,6%).  

 

Tabela 7 - Dependência para atividades instrumentais da vida diária dos idosos com 
idade igual ou acima de 80 anos. Marília, 2014. 

Atividade Grau de dependência N (%) 

Em relação ao 

telefone 

Recebe e faz ligações  51 (53,7) 

Necessita de assistência para realizar ligações 

telefônicas 

15 (15,8) 

Não tem hábito ou é incapaz de usar telefone 29 (30,5) 

Em relação a 

viagens 

Realiza viagens sozinha 4 (4,2) 

Somente viaja quando tem companhia 37 (38,9) 

Não tem o hábito ou é incapaz de viajar 54 (56,9) 

Em relação a 

realização de 

compras 

Realiza compras, quando é fornecido o transporte 25 (26,3) 

Somente faz compras quando tem companhia 14 (14,7) 

Não tem o hábito ou é incapaz de realizar compras 56 (59,0) 

Em relação ao 

preparo de 

refeições 

Planeja e cozinha as refeições completas 30 (31,6) 

Prepara somente refeições pequenas ou quando 

recebe ajuda 

20 (21,1) 

Não tem o hábito ou é incapaz de preparar refeições 45 (47,3) 

Em relação ao 

trabalho 

doméstico 

Realiza tarefas pesadas 11 (11,6) 

Realiza tarefa leves, necessitando de ajuda nas 

pesadas 

38 (40,0) 

Não tem o hábito ou é incapaz de realizar trabalhos 

domésticos 

46 (48,4) 

Em relação ao 

uso de 

medicamentos 

Faz uso de medicamentos sem assistência 46 (48,4) 

Necessita de lembretes ou assistência 26 (27,4) 

É incapaz de controlar sozinho o uso de 

medicamentos 

23 (24,2) 

Em relação ao 

manuseio do 

dinheiro 

Preenche cheque e paga contas sem auxílio 41 (43,1) 

Necessita de assistência para o uso de cheques e 

contas 

13 (13,7) 

Não tem o hábito de lidar com o dinheiro ou é 

incapaz de manusear dinheiro, contas... 

41 (43,2) 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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As doenças referidas pelos idosos foram classificadas e encontram-se na 

Tabela 8, as doenças do sistema nervoso, circulatório e digestivo foram as de maior 

prevalência. Sendo que obteve-se em média 2,2 doenças por idoso. 

 

Tabela 8 - Doenças referidas pelos idosos com idade igual ou acima de 80 anos. 
Marília, 2014. 

Doenças* N (%) 

Hipertensão Arterial Sistêmica 62 (65,2) 

Diabetes Melitus (1 e 2) 17 (17,9) 

Artrose 14 (14,7) 

Osteoporose 14 (14,7) 

Catarata 8 (8,4) 

Histórico de AVC prévio 8 (8,4) 

Glaucoma 8 (8,4) 

Doença de Alzheimer 4(24,) 

Artrite 3(3,1) 

Gastrite 3 (3,1) 

Outras 63 (66,3) 

*Os idosos emitiram mais de uma resposta 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Entre os idosos que participaram do estudo, 51 (53,7%) utilizam até quatro 

medicamentos; 43 (45,3%) cinco ou mais, sendo que, no total, eles utilizam 412 

medicamentos, com média de 4,3 medicamentos/idoso. Ao ser contabilizado o 

número de doses que eles utilizam diariamente, encontrou-se que 42 (47,3%) 

tomam acima de seis, com uma média de 5,86/doses/dia, conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Distribuição dos idosos com idade igual ou acima de 80 anos de acordo 
com número de medicamentos que utiliza e quantidade de doses por dia. Marília, 
2014. 
 

N. de medicamentos utilizados por idoso N (%) 

Não utiliza 4 (4,2) 
1-4 47 (49,5) 
5-10 38 (40,0) 
11 ou mais 5 (5,3) 
Não sabe 1 (1,0) 

Número de doses/dia N (%) 

1-5 45 (47,4) 
6-10 29 (30,5) 
11-15 13 (13,7) 
16 ou mais 3 (3,1) 
Não sabe 1 (1,1) 
Não utiliza 4 (4,2) 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Dos entrevistados, 49 (51,6%) tomam a medicação sozinhos; 46 (48,4%) 

informam que compram os medicamentos, sendo o próprio idoso ou o cônjuge os 

principais responsáveis pelo pagamento. Deles, 34 (35,8%) referiram esquecer de 

tomar os medicamentos algumas vezes ou sempre; 73 (76,8%) referiram ter 

recebido orientações sobre os medicamentos, sendo que 54 (56,8%) dizem saber 

para que serve e 14 (14,7%) disseram conhecer os efeitos colaterais.  A maioria 

informa não tomar medicamentos por conta própria 73 (76,8%), conforme Tabela 10. 

Daqueles que referiram utilizar medicamento por conta própria, os medicamentos 

analgésicos e anti-inflamatórios foram os mais citados.  
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Tabela 10 - Adesão ao uso de medicamentos dos idosos com idade igual ou acima 
de 80 anos. Marília, São Paulo. 2014. 
 

Adesão ao uso de medicamentos N (%) 

Como toma o medicamento  
Sozinho 49 (51,6) 
Supervisionado  8 (8,4) 
Medicado por outra pessoa 35 (36,8) 
Não utiliza/ Não soube informar 3 (3,2) 

Acompanhamento em mais de um médico  
Sim 39 (41,0) 
Não 56 (59,0) 

Onde adquire o medicamento  
Compra 46 (48,4) 
Unidade de Saúde da Família 36 (37,9) 
Ambos  10 (10,5) 
Ganhou 3 (3,2) 

Queixa/dificuldades relacionadas ao uso de medicamentos  
Sim  14 (14,7) 
Não  81 (85,3) 

Esquece de tomar os medicamentos  
Não 61 (64,2) 
As vezes  17 (17,9) 
Sempre  17 (17,9) 

Orientação quanto uso de medicamentos  
Sim 73 (76,8) 
Não 22 (23,2) 

Uso de medicamentos por conta própria  
Sim 22 (23,2) 
Não 73 (76,8) 

Conhecimentos dos efeitos adversos  
Sim 14 (14,7) 
Não 72 (75,8) 
Não respondeu 9 (9,5) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Em referência às classes de medicamentos utilizados (Tabela 11), destacam-

se aqueles para o sistema cardiovascular, nervoso e aparelho digestivo e 

metabolismo, como os mais utilizados. Além desses, outros também foram citados, 

com ação no sangue, sistema musculoesquelético e aparelho respiratório, dentre 

outros.  
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Tabela 11 - Lista de medicamentos utilizados segundo Classificação Anatômica, 
indicado pelos grupos farmacológicos nos idosos com idade igual ou acima de 80 
anos. Marília, 2014. 

Grupos farmacológicos/ Classificação Anatômica N 

Aparelho digestivo e metabolismo 
 

Medicamentos para tratamento de úlcera péptica 24 

Insulinas 4 

Medicamentos hipoglicemiantes orais 24 

Vitaminas 13 

Outros 9 

Subtotal 74 

Sangue e órgãos hematopoiéticos 
 

Medicamentos antitrombóticos 20 

Subtotal 20 

Aparelho cardiovascular 
 

Diuréticos 25 

Betabloqueadores 24 

Inibidor da enzima de conversão da angiotensina, simples 26 

Antagonista da Angiotensina II, associação 12 

Hipolipemiantes 26 

Outros 45 

Subtotal 158 

Aparelho genito-urinário e hormônios sexuais 
 

Medicamentos urológicos 10 

Outros 0 

Subtotal 10 

Sistema musculoesquelético 
 

Anti-inflamatórios e antirreumáticos 12 

Outros 17 

Subtotal 29 

Sistema nervoso 
 

Analgésicos 9 

Antiepilépticos 15 

Ansiolíticos 10 

Antidepressivos 16 

Outros 29 

Subtotal 81 

Aparelho Respiratório 
 

Antiasmáticos 6 

Outros 12 

Subtotal 18 

Outros 
 

Outros 15 

Subtotal 15 

Total 412 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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5 DISCUSSÃO 
 

No presente estudo, ao se trazerem à tona as condições de vida e saúde dos 

idosos acima de oitenta, cuja média de idade foi de foi de 85,4 anos, revela-se uma 

realidade que está cada dia mais presente em nosso meio, configurando um novo 

desafio de não somente agregar a eles anos a mais de vida, mas também o de 

melhorar a qualidade(50). 

Quanto ao predomínio de mulheres, encontrou-se entre tais idosos a 

proporção de 65,2%, um pouco acima do que foi encontrado em um inquérito com 

idosos que tinham idade média de 69 anos, entre os quais 56% eram mulheres(51). O 

fato de as mulheres se encontrarem menos expostas a violência e acidentes, além 

de serem mais cuidadosas com a saúde, buscando com maior frequência os 

serviços de saúde para promoção da saúde e prevenção de doenças e 

complicações, são os aspectos que parecem explicar essa sua maior longevidade. 

As mulheres idosas constituem um grupo que merece cuidado e atenção. Na 

maioria das vezes, suas necessidades emocionais, econômicas e físicas são 

ignoradas(52). As mulheres, historicamente, possuem menos anos de escolaridade e 

menos qualificação profissional, o que resulta na velhice um rendimento nulo ou 

mínimo. Além disso, enfrenta a viuvez, o cuidado de familiares dependentes, que 

geralmente recai sobre sua responsabilidade e enfrenta também sentimentos de 

inutilidade. Acrescenta-se a isso o fato de que as mulheres em idade avançada 

estão mais expostas à pobreza, à solidão e a altas taxas de institucionalização(53). 

Quanto ao estado civil, neste estudo, 57,9% da população estudada é viúva, 

dado que tem sido evidenciado nos estudos com a população idosa. Estudo(54) 

realizado com idosos no Paraná evidenciou que aproximadamente 34% dos 

entrevistados eram viúvos. Na faixa etária de 80 anos ou mais, porém, este número 

sobe para 63%. Assim, esses idosos estão vivenciando a viuvez em uma fase 

avançada da vida, o que pode trazer impactos importantes à identidade e ao sentido 

da vida(55).  

Um estudo(56) que analisou a associação entre mortalidade e estado marital, 

concluiu que as mulheres idosas que vivem sem o companheiro, devido a separação 

ou viuvez, apresentam taxas de mortalidade mais elevada do que as casadas, 

enquanto, entre os homens, são os solteiros que apresentam essa taxa mais 

elevada. Referindo-se ao sofrimento decorrente da viuvez, revelou-se que os valores 
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da depressão são mais elevados em homens viúvos, comparativamente com as 

mulheres viúvas, principalmente nos casos de viuvez prolongada, ou seja, acima de 

quatro anos. Nos casos de morte súbita do cônjuge, os sinais de ansiedade também 

estiveram presentes(55). 

Outro indicador da condição de vida do idoso, que tem sido associado ao 

estado civil, é a maior probabilidade de institucionalização, independente das 

condições de saúde, fato que foi evidenciado em estudo realizado na Finlândia(57). 

Embora se trate de um país europeu, que se diferencia em muitos aspectos da 

realidade brasileira, essa realidade chama-nos a atenção por ser a viuvez um fator 

de vulnerabilidade, associado à perda do suporte social, o que merece atenção da 

família e da sociedade.  

Acerca do grau de escolaridade, grande parte dos entrevistados tem c o 

ensino fundamental incompleto, o que corrobora estudos nacionais(54,58) e 

internacionais(59), fato que evidencia ser a população de idosos caracterizada por 

baixa escolaridade. Dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio (PNAD) 

em 2009, divulgados pelo IBGE(60), apontam que a maior concentração de 

analfabetos está entre as pessoas de maior idade, sendo que, no Brasil, os idosos 

têm em média 4,2 anos de estudos(61).  

O baixo nível de escolaridade associado à baixa condição econômica e as 

dificuldades de acesso podem gerar problemas no autocuidado e gerenciamento dos 

problemas de saúde pelo idoso e sua família, desencadeando a 

institucionalização(62). 

 Quanto à condição econômica, observou-se que, diferentemente do que 

revelam dados do IBGE(61) (2013), em que 43,5% têm renda igual ou inferior a um 

salário mínimo, apenas 17,2% dos entrevistados vive com tal renda. Em estudo(63) 

realizado no interior de São Paulo, com idosos de 80 anos ou mais, evidenciou-se 

que a renda destes era de um a três salários mínimos (72%). Mesmo que, no 

presente estudo, tenha se verificado que a maioria vive com uma renda de dois a 

três salários mínimos, concretiza-se uma condição de carência econômica, visto que 

idosos acima de 80 anos, apresentam-se mais fragilizados e com necessidades 

mais intensas no que se refere à manutenção das boas condições de vida, o que 

inclui o transporte, a moradia, o lazer, a alimentação, entre outras. 
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Destaca-se que a situação econômica desempenha papel importante na 

saúde dos idosos, sendo que, em relação àqueles com baixa renda, existem piores 

condições de saúde e menor procura dos serviços de saúde(64). 

Na presente pesquisa, grande proporção deles (38,3%), mesmo com idade 

acima de 80 anos, são os únicos ou maiores responsáveis pelo domicílio, 

evidenciando a realidade acima citada. Reafirmando essa informação, outra 

pesquisa(63) evidenciou porcentagem maior ainda de idosos que eram os principais 

provedores da família (57%).  

A rede de apoio familiar é muito importante para os idosos, tendo em vista 

que ela contribui para o enfrentamento de situações e solidão que podem advir 

nesta fase da vida(65). O fato de a maioria dos idosos entrevistados residirem com os 

filhos, e estarem satisfeitos com o apoio familiar, evidencia o fortalecimento desta 

função protetora dos familiares(66).  

Evidenciou-se que os idosos dormem em quartos sozinhos e moram, na 

maioria das vezes, com os filhos. Dados do IBGE(61) corroboram esse fato, 

afirmando que 85% dos idosos vivem com alguém com que possam estabelecer 

relação.  

No presente estudo, 32,7% dos entrevistados relataram dificuldades no 

acesso aos serviços de saúde, o que também foi encontrado em outros estudos(67-

68). A dificuldade de locomoção é significativa quando se trata de acesso aos 

serviços de saúde. Além disso, a demora para o agendamento de consultas com 

especialistas trata-se de um relevante fator citado.  

Quanto à utilização dos serviços de saúde, 98,7% dos entrevistados 

realizaram consulta médica, resultado semelhante encontrado em Minas Gerais em 

um estudo(69) realizado com idosos de 60 anos ou mais, na qual 92% haviam 

realizado pelo menos uma consulta. Pesquisa(26) realizada a partir de dados do 

Programa Nacional por Amostra de Domicílios evidenciou que a proporção de idosos 

que haviam feito pelo menos uma consulta médica foi de 71,2% entre os homens, e 

83,4%, entre as mulheres, o que salienta que elas apresentam mais doenças 

crônicas e também que são mais fieis a programas preventivos e educacionais. 

Além disso, na presente pesquisa, encontrou-se que 30,5% dos idosos 

ficaram internados uma ou mais vezes nos últimos doze meses. Um outro estudo(70) 

analisou o coeficiente de internação e constatou que a faixa etária dos 80 anos ou 
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mais obteve o maior número, sendo ele de 18,2%, em contrapartida a faixa etária de 

10 a 14 anos que obteve o menor coeficiente no valor de 2,8%.  

Outro aspecto avaliado na presente pesquisa diz respeito às condições de 

saúde dos idosos que englobam a autopercepção de saúde, a realização de exames 

preventivos, as vacinas, as quedas, visão, audição, mastigação, presença ou não de 

dor, grau de dependência, depressão e avaliação cognitiva.  

No que diz respeito à autopercepção de saúde, esse item foi considerado 

bom e ótimo pela maioria dos entrevistados. Essa condição é resultado de fatores 

determinantes, sendo idade, sexo, suporte familiar, estado conjugal, oportunidades 

de educação e emprego, renda, capacidade funcional, condições crônicas de saúde, 

estilo de vida, entre outros(71). Além desses, a garantia de independência e 

autonomia também são importantes(72).  

Este alto índice de idosos com boa percepção da saúde pode estar 

relacionado com a capacidade de adaptação, denominada resiliência, representada 

por um processo presente na espécie humana e aplicável ao desenvolvimento em 

ambientes favoráveis ou adversos. Com isso, o idoso enfrenta positivamente as 

adversidades que marcam essa fase de desenvolvimento da vida(73).  

Já em relação aos exames preventivos, destaca-se o de mama nas mulheres 

e o de próstata nos homens. Estes órgãos merecem atenção dobrada, pois o câncer 

de mama é o que mais acomete as mulheres idosas(74), e o de próstata, por sua vez, 

é considerado como câncer de terceira idade por se desenvolver com maior 

frequência nesta fase da vida(75).  

Em ambas as situações, a detecção precoce é a chave para o sucesso do 

tratamento(74-75). No presente estudo, foi evidenciado baixo índice de idosos que 

realizaram os exames de prevenção para essa detecção, o que pode ser explicado 

pelo fato de, nessa faixa etária, esses exames já não fazerem parte da rotina, haja 

vista que não há evidencias suficientes que justifiquem sua realização após os 70 

anos de idade(76).  

Além disso, muitos dogmas culturais, além de outras situações, podem 

explicar o porquê deste baixo índice. Quanto ao exame de mama, um estudo 

levantou os motivos pelos quais as mulheres não realizam a mamografia. São eles: 

não houve recomendação médica, afirma que nunca terá a doença, nunca 

apresentou sintomas e medo(74). No que diz respeito ao exame de próstata, os 
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homens alegaram que não o realizaram por falta de informação, preconceito e por 

não sentirem nenhum sintoma(75).  

No que diz respeito à prevenção de agravos, destaca-se a recomendação da 

vacina contra Influenza, causada por um vírus de distribuição global, constituindo 

uma das grandes preocupações de autoridades sanitárias. As mortes causadas pela 

Influenza são muito comuns entre idosos(77).  

A vacinação da população idosa acontece no Brasil desde o ano 2000, 

quando passou a ser oferecida gratuitamente nos serviços de saúde. Atualmente, o 

Ministério da Saúde tem como meta a vacinação de 80% da população idosa(77). Na 

presente pesquisa, houve a prevalência de 86,3% de idosos vacinados, número 

superior a relatado em outros estudos realizados com idosos acima de 60 anos(78-79).  

Apesar disso, nota-se que ainda existe resistência nos idosos quanto à vacinação, 

pois muitos não a consideram necessária e acreditam que possa provocar reação(78). 

Por isso, é fundamental a adoção de estratégias para ampliar a cobertura vacinal. A 

vacinação foi duas vezes maior entre os idosos que receberam orientação 

profissional sobre sua importância(78).   

Relativamente à ocorrência de quedas, observaram-se neste estudo, números 

próximos aos encontrados em outro realizado em Santa Catarina(80), com idosos de 

80 anos ou mais, no qual aproximadamente 44% da população entrevistada havia 

tido pelo menos um episódio de queda nos últimos 12 meses. 

A queda é considerada um fator limitador importante para a capacidade 

funcional, tornando o idoso mais dependente para atividades instrumentais, 

acarretando dependência, perda de autonomia e de qualidade de vida(81).  

Tendo em vista que a população dos mais idosos é a que mais cresce, a 

preocupação com a prevenção de quedas deve ser redobrada, considerando que a 

idade avançada é fator intrínseco para o risco de queda(82).  

 Uma pesquisa evidenciou que a queda ocorre, mais frequentemente com 

mulheres, com maiores de 80 anos, com aqueles que necessitam de auxílio para 

locomoção e com os que possuem osteoporose. Além disso, mostrou-se associação 

entre quedas e percepção regular ou ruim de saúde e visão, dificuldade para andar, 

maior número de medicamentos e não recebimento de orientações quanto à 

prevenção de quedas(83).  

Acrescenta-se a esse dado o fato de os idosos entrevistados acumularem 

fatores que aumentam os riscos de queda, pois 68,4% classificaram sua visão como 
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regular, ruim, péssima ou cega. Além disso 17,9% necessitam de auxílio para 

locomoção, 46% usam cinco ou mais medicamentos. A osteoporose foi a quarta 

doença mais frequente entre eles.  

Além de consequências físicas, as quedas acarretam medo de cair 

novamente, o que leva o idoso a limitar suas atividades cotidianas(81). Neste estudo, 

71% relataram o medo de cair, enquanto na Espanha(84) se demonstrou que esse 

medo atingia aproximadamente 49% dos entrevistados, sendo que isso ocorreu com 

mais frequência entre as mulheres e entre os idosos com idade de 75 anos ou mais.  

Sabe-se que com o envelhecimento surgem alterações na capacidade visual 

que provocam limitações na capacidade de desenvolvimento de atividades da vida e 

trazem consequências negativas para a qualidade de vida(85). Apesar disso, o que se 

observou neste estudo foram índices melhores comparados à população de 60 anos 

ou mais(55) e dados similares em outro(86) realizado com idosos de 70 a 85 anos.  

Na avaliação da capacidade auditiva, 61% dos idosos admitiram alguma 

dificuldade, número superior aos encontrados na literatura(55,87). O idoso com este 

tipo de dificuldade é visto como confuso, desorientado, distraído, não comunicativo. 

Além dessas consequências, a depressão, a angústia e o isolamento social também 

podem surgir.  

Os problemas de saúde bucal, por sua vez, são muito comuns na fase final de 

vida(88). Apesar disso, obteve-se na presente pesquisa que 64,2% dos entrevistados 

não têm dificuldade na mastigação, fato muito importante para a qualidade da 

alimentação, haja vista que manter a saúde bucal preservada agrega bem-estar, 

além de melhorar a autoimagem, a qualidade de vida e nutrição(89).  

Dentre os entrevistados, 73,7% usam prótese dentária. Esse alto índice de 

uso de prótese mostra-se semelhante ao de outros estudos realizados com 

idosos(88,55). Apesar desse alto número de uso de prótese, não se pode garantir a 

qualidade da saúde bucal e da mastigação. Apesar de este estudo não ter avaliado 

a satisfação com o seu uso, outro estudo(90) apontou que 40% dos idosos estavam 

insatisfeitos.  

Além da prótese dentária, que foi o mais usado, outros aparelhos auxiliares 

são utilizados pelos idosos. Os óculos ou a lente de contato foram o segundo 

aparelho mais utilizado por 62,1% dos entrevistados. Estes aparelhos auxiliares são 

importantes para a autonomia e a independência, ajudando a promover e preservar 

a capacidade funcional(55). 



42 

 

Em referência à queixa de dor, 64,2% dos entrevistados responderam 

positivamente, sendo essa de intensidade 3 (escala de 0 – 10) para 25%. Observa-

se que na literatura a prevalência de dor em idosos pode variar de aproximadamente 

29% a 85%(91-95), a depender do perfil e do instrumento de avaliação utilizado. 

 A dor, especialmente, a crônica, pode ser um fator de limitação funcional, 

capaz de aumentar a agitação, o risco de estresse emocional e de mortalidade. O 

indivíduo acometido por ela pode ter suas atividades cotidianas comprometidas, o 

que desencadeia em incapacidade física e funcional, dependência, afastamento 

social, alterações na dinâmica familiar e desequilíbrio econômico(94,96).  

 Por tudo isso, a dor se configura como um problema de saúde pública que 

deve ser valorizado e avaliado, principalmente nos idosos, tendo em vista que, 

nessa fase da vida, muitas queixas de dor são atribuídas à idade e/ou próprias do 

envelhecimento e não são tratadas(96). 

 Acerca da avaliação das atividades básicas e instrumentais, usou-se o Índice 

de Katz para as atividades básicas e Escala de Lawton e Brody para as avaliar 

atividades instrumentais.  

As atividades básicas da vida diária são atividades associadas ao 

autocuidado, essenciais para a sobrevivência, tais como banhar-se, alimentar-se, 

entre outras. Na presente pesquisa, os idosos entrevistados são, em sua maioria 

(65,2%), independentes em todas as atividades básicas de vida diária, corroborando 

outros estudos(70,97-98), nos quais se encontrou a prevalência de 61,9 a 70%.  

Em comparação feita entre idosos de diferentes faixas etárias, por meio do 

Índice de Barthel, identificou-se que a prevalência de incapacidade funcional para 

atividades básicas é onze vezes maior em idosos de 80 anos ou mais do que em 

idosos de 60 – 69 anos e quatro vezes maior do que naqueles com 70 – 79 anos(99).  

  Sobre as atividades instrumentais de vida diária, observa-se, tanto na 

presente pesquisa, como em outras(70,100), uma maior dependência se comparada às 

atividades básicas. As atividades instrumentais envolvem maior integridade física e 

cognitiva e com o passar dos anos, a integração de múltiplos sistemas fisiológicos 

entram em declínio, dificultando sua execução(100). 

Constatou-se na presente pesquisa que as atividades instrumentais que 

evidenciaram maior dependência, tratam-se da realização de compras, viagens e 

trabalho doméstico, as quais, são evidenciadas na literatura(70) como atividades de 

alto grau de dependência em idosos. 
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 Quanto aos itens avaliados para mensuração das atividades instrumentais, a 

realização de compras vem se destacando como uma das que mais causam 

dependência, haja vista que se caracteriza como uma atividade que requer maior 

esforço físico e cognitivo. Além disso, estudos têm evidenciado associação dessa 

dificuldade com a baixa escolaridade dos idosos(70).  

 Ainda quanto aos itens que influenciam a avaliação da capacidade para 

atividades instrumentais, o estado civil merece destaque, pois ficou comprovado que 

aqueles idosos que não têm companheiro apresentaram maior grau de dependência 

nas atividades instrumentais(101).   

Acrescenta-se ainda que ter idade igual ou acima de 80 anos, depressão, 

déficit cognitivo, equilíbrio e mobilidade prejudicados são fatores estatisticamente 

associados com a dependência para atividades básicas e instrumentais da vida 

diária(102). 

Em um estudo de revisão integrativa (103)  foram elencados alguns indicadores 

limitantes da capacidade funcional e o fator idade está entre eles, destacando que 

os idosos de 80 anos ou mais têm 3,4 chances maior de comprometimento funcional 

do que aqueles com 70 – 79 anos.  

No que diz respeito às atividades de lazer os idosos deste estudo 

demonstraram mais interesse em à assistir televisão, ouvir rádio e ler. Tais dados 

que corroboram a pesquisa realizada com idosos em geral, o que indica que estas 

atividades desenvolvem um efeito protetor na aprendizagem por envolver estímulos 

cognitivos(104).  

Quanto à prevalência de depressão, 29,5% dos entrevistados estão sob 

suspeita de depressão, número que se aproxima do que foi encontrado em estudos 

realizados em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, nos quais se observou 

uma prevalência de sintomas depressivos, que variam de 19 a 34%(105-108).   

Um estudo(109) realizado com idosos revelou que aqueles com 80 anos ou 

mais apresentaram maior suspeita de presença de sintomas depressivos. Neles a 

prevalência era de 35,3%, enquanto na faixa etária de 60-69 anos era de 21,3 e para 

os de 70-79 anos esse número era de 23,7%. Os acontecimentos negativos, 

problemas sociais, presença de doenças físicas e incapacidades, comuns neste 

grupo etário, aumentam as chances de desenvolvimento de depressão(110).  

Apesar disso, ainda não está claro na literatura o quanto o aspecto idade 

influencia no desenvolvimento da depressão. O que se sabe-se é que há uma 



44 

 

tendência para isso, tendo em vista as perdas funcionais e sociais, consequentes 

deste processo(111).  

Outros fatores, como gênero feminino, baixo nível de escolaridade, baixo nível 

cognitivo, maior dependência funcional e pior percepção de saúde, têm sido 

classificados como facilitadores para o desenvolvimento da depressão(111).  

Diante disso, destaca-se a importância da realização de atividades para 

favorecer maior envolvimento social, proporcionando oportunidades e trazendo 

efeitos positivos e bem-estar(111); pois ter uma boa vida social e boas relações são 

fatores já evidenciados para que os idosos se sintam bem e evitem o isolamento(112).   

  Dos entrevistados, 19% apresentavam declínio cognitivo, corroborando outra 

pesquisa, realizada com idosos de 80 anos ou mais, na qual este índice era de 

20%(113). Constatou-se que idosos de 80 anos ou mais têm 2,45 mais chances de 

apresentá-lo em comparação a idosos mais jovens(114). O avanço da idade e a 

crescente dependência para as atividades instrumentais da vida diária, associados a 

sintomas depressivos, levam ao aumento da probabilidade de os idosos 

apresentarem déficit cognitivo(114).  

Além do fator idade, outros fatores estão associados à maior prevalência de 

déficit cognitivo, tais como sexo feminino, baixa classe econômica e baixa 

escolaridade(114). Ressalta-se esses dados também estão presentes em grandes 

proporções entre os idosos entrevistados.  

Apesar disso, um estudo longitudinal avaliou idosos de 80 anos ou mais, em 

dois momentos diferentes com intervalos de três anos, evidenciando, que nesse 

período, eles preservavam muito de suas capacidades cognitivas. Alguns fatores 

foram elencados como protetores para tal desencadeamento: envolvimento com a 

comunidade, diferentes atividades de lazer, convívio com familiares e atividades 

físicas(11).  

 Quanto às doenças referidas pelos idosos deste estudo, assim como apontam 

os estudos com a população de idosos em geral, a maioria é portadora de 

hipertensão arterial, diabetes, artrose e osteoporose. Na presente pesquisa, cada 

idoso relatou em média a presença de 2,2 doenças, o que não difere do que se 

evidência em estudos desenvolvidos com idosos em geral. Corrobora tais achados 

estudo realizado a partir da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD), 

que analisou a prevalência de problemas de saúde segundo sexo e idade, 

comparando as faixas etárias de 60 a 69 anos, de 70 a 79 anos e de idosos acima 
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de 80 anos. Constata-se que as mulheres apresentam maior quantidade de 

problemas de saúde do que os homens(115).  

Acerca do uso de medicamentos, estudos(116) têm revelado que com o 

avançar da idade o uso de medicamentos aumenta. Na população de 80 anos ou 

mais, há 3,43 mais chances de usar medicamento prescrito do que idosos mais 

jovens. Outro estudo nacional também identificou a prática da polifármácia 

associada com aumento da idade: aos 60 – 69 anos, 21,8% da população tomam 

cinco ou mais medicamentos, enquanto aos 70 -79 anos este número é de 27,3%, e 

aos 80 ou mais anos este número é de 35,4%. A presente pesquisa reafirma esse 

fato, pois 45,3% dos entrevistados fazem uso de cinco ou mais medicamentos.     

Encontrou-se, ainda, quanto as classes de medicamentos utilizados, que mais 

de um terço desses são para o aparelho cardiovascular, corroborando estudos) 

realizados em âmbito nacional e internacional(117-119). Conclui-se, então, que o uso 

de medicamentos nesta fase da vida representa o espelho das doenças crônicas às 

quais tais idosos estão sujeitos, visto que as doenças cardiovasculares são 

responsáveis por mais de 40% das mortes nos idosos(26), o que explica o uso maior 

de medicamentos para esta classe terapêutica.  

Ficou evidenciado em uma revisão de literatura(120) que, além do sistema 

cardiovascular, os medicamentos para sistema nervoso central e metabolismo 

também são amplamente utilizados pelos idosos, corroborando achados do presente 

estudo. As classes dos medicamentos que mais contribuem para a polimedicação 

são a de anti-hipertensivos, anti-diabéticos, psicotrópicos e antitrombóticos(121-122). 

Quanto ao acesso aos medicamentos dos idosos com idade acima de 80 

anos, identificou-se que grande proporção os adquire com recursos próprios 

(48,4%). Outros, 37,9%, os obtém na Unidade de Saúde da Família. Esses números 

são inferiores se comparados aos de outra pesquisa, em que a obtenção  foi por 

meio do Sistema Único de Saúde foi de 50,3%(123).  

Quando se trata dos idosos, os gastos públicos e individuais com o uso de 

medicação representam uma preocupação devido ao alto custo que eles 

representam, aproximadamente 23% do salário mínimo(124). Além disso, observa-se 

que, na prática dos serviços de saúde, ocorre excessiva prescrição de 

medicamentos, o que poderia ser evitado por do uso racional(117).  
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O acesso ao medicamento é essencial para o tratamento e para a adesão. O 

não acesso, por sua vez, pode agravar a situação clínica e, por consequência, 

aumentar os gastos com a atenção secundária e terciária(125). 

Quanto à adesão ao uso de medicamentos, a presente pesquisa evidenciou 

que um número significativo dos idosos toma os medicamentos sozinhos, o que, se 

por um lado indica a autonomia deles, por outro, indica uma importante 

responsabilidade. Em contrapartida existem aqueles que esquecem e os que tomam 

medicamentos por conta própria. Nesse caso faz-se de suma importância o apoio 

familiar na manipulação e na organização dos horários(126).  

Além desses itens, outro fator que atrapalha a adesão ao tratamento é a 

existência de reações adversas, pois muitas vezes o idoso escolhe abandonar o 

tratamento, em detrimento de viver com elas. Um achado positivo neste estudo é 

que somente 14,7% dos entrevistados relataram queixa devido ao tratamento, o que 

contribui certamente para o sucesso na terapêutica(126).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O processo de envelhecimento populacional deve ser estudado e 

acompanhado a fim de elucidar as demandas e as necessidades de um novo perfil 

demográfico que vem-se destacando a cada dia. Com essa finalidade o presente 

estudo foi desenvolvido, uma vez que tem como objetivo traçar o perfil 

sociodemográfico e as condições de vida e saúde dos idosos com 80 anos ou mais.   

 Verificou-se, então, que a maioria dos idosos estudados são mulheres, 

viúvas, católicas, de baixa escolaridade, renda advinda de aposentadorias e 

pensões e com grande responsabilidade financeira dentro da renda familiar.  

 Quanto à rede de apoio, constatou-se que os idosos, em sua maioria, estão 

amparados pelos familiares. Tal constatação é de suma importância, haja vista que 

a família será neste momento o principal ponto de apoio por ser pouco provável que 

o idoso consiga gerenciar sua própria vida sem depender de outros. Já em âmbito 

social, observou-se é uma dificuldade maior, pois os idosos muitas vezes possuem 

dificuldades de locomoção, dificultando a saída de casa e o encontro com amigos. 

Assim, a rede social do idoso baseia-se somente no contato com a família, conforme 

a maioria dos entrevistados.  

 No acesso aos serviços de saúde evidenciaram dificuldades, principalmente, 

quanto a encaminhamentos para especialidades, ainda que grande parte dos 

entrevistados tenha tido acesso a consultas médicas dentro da unidade de saúde. 

Ficou também evidente a busca somente pelo modelo curativo. A prevenção e a 

promoção à saúde são tratadas, nesse caso, como perda de tempo e estratégias 

sem importância. 

 A avaliação da capacidade funcional elucidou que, para as atividades básicas 

de vida diária, a maioria se mostrou independente, enquanto, nas atividades 

instrumentais, há dependência em, pelo menos, um critério avaliado. Este achado 

surpreende, pois o que se esperava encontrar era um alto grau de dependência, 

mesmo para as atividades básicas. Assim, considera-se esse dado um avanço 

importante para a melhora da qualidade de vida nessa população. Apesar disso, não 

se pode deixar de destacar que ainda há muito a fazer para prolongar a expectativa 

de vida e, além disso, dar qualidade de vida nestes anos a mais que lhes serão 

acrescentados. 
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 A avaliação da capacidade cognitiva é um aspecto que surpreendeu, pois se 

esperava um maior déficit cognitivo do que o encontrado, tendo em vista os diversos 

fatores de risco, aos quais esta população está exposta. A informação é de grande 

relevância por evidenciar a preservação dessa capacidade, apesar do avanço da 

idade.  

 A suspeita de depressão foi encontrada em aproximadamente 30% dos 

entrevistados. A vivência de perdas, a solidão e o isolamento são algumas situações 

que favorecem o seu desenvolvimento.  

 Quanto às doenças referidas mais prevalentes referidas destacam-se a 

Hipertensão Arterial e Diabetes Melitus, as quais exigem um tratamento cuidadoso e 

para toda a vida. Sendo estas doenças as mais prevalentes, justifica-se o uso de 

medicamentos utilizados para problemas nos aparelhos cardiovascular e 

metabolismo.  

 Em consequência disso, observa-se alto índice de uso de medicamentos 

entre os entrevistados. Apesar de todo o lado negativo do uso excessivo de 

medicamentos, entende-se que, com o avançar da idade, isso se faz necessário 

para ajudar no prolongamento da vida.  

Sobre as limitações do estudo, tem-se que ele foi realizado em cinco 

unidades de saúde, a partir de sorteio, o que pode não representar a totalidade dos 

idosos que se encontram nessa faixa etária. De qualquer forma, este estudo relata 

uma realidade de muitas necessidades e possibilidades que demandam 

investimentos, especialmente dos serviços de saúde.  

Além disso, por se tratar de um estudo no qual todos os dados são fornecidos 

pelos idosos, há a possibilidade de viés de memória, haja vista que os idosos nem 

sempre se recordam de todas as suas enfermidades, remédios, dentre outros 

aspectos.  

Frente aos resultados do presente estudo, depreende-se a necessidade de 

avanços na implementação das políticas voltadas ao idoso, especialmente da 

Política Nacional do Idoso, visto que, por meio delas, é possível atender às 

principais necessidades dessas pessoas e proporcionar melhor qualidade aos anos 

vividos. 
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APÊNDICE A 
Instrumento de Coleta de Dados 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Idade....................  Gênero: 1.2 (a ) Masculino ( b ) Feminino 

1.3 Estado civil: (a) solteiro (b) casado  (c ) viúvo  (d) divorciado  (e ) 
amasiado  

1.4 Escolaridade: (a) ensino fundamental1 incompleto    (b ) ensino fundamental 
1 completo     (c ) ensino fundamental 2 incompleto     (d) ensino fundamental 2 
completo    (e ) ensino médio incompleto    (f) ensino médio completo (g) ensino 
superior incompleto  (h) ensino superior completo 

1.5 Religião: (  ) católico    (   ) espírita    (   ) evangélico    (   ) outros: 
________________ 

1.6 Condições de Comunicação: ________________________________ 

1.7 Quem responde: (  ) idoso  (   ) familiar    (   ) cuidador    (   ) outros: 
_________________ 

 

2. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 

 Quantidade de Itens 

0  1  2  3  4 ou +  

 Televisão em 
cores 

 0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada 
mensalista 

0 3 4 4 4º 

 Máquina de Lavar 0 2 2 2 2 

 Vídeo Cassete e\ou 
DVD 

0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer 0 2 2 2 2 

 

 Grau de Instrução Do Chefe da Família  

Analfabeto/ Fundamental 1 Incompleto 0  

Fundamental 1 Completo/ Fundamental 2 
Incompleto 

1  

Fundamental 2 Completo/ Médio Incompleto 2  

Médio Completo/ Superior Incompleto 4  

Superior Completo 8  

 

 

 

 

Resultado 2.1 Classe A1 (    ) 42-26 pontos  2.2 Classe A2 (    ) 35-41 pontos 2.3 Classe B1 (    ) 29-34 

pontos 2.4 Classe B2 (    ) 23-28 pontos  2.5 Classe C1 (    ) 18-22 pontos 2.6 Classe C2 (    ) 14-17 

pontos 2.7 Classe D (    ) 8-13 pontos 2.8 Classe E (    ) 0-7 pontos 
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3. QUALIFICAÇÃO DA MORADIA E INFRAESTRUTURA 

 3.1 Em que tipo de moradia o (a) senhor (a) vive?  

(a) casa   (b) apartamento   (c) quarto /cômodo    (d) barraco /maloca  (e) não sabe   

(f) não respondeu 

3.2 Sua moradia é: (a) própria   (b) alugada   (c) cedida   (d) invadida   (e) outros 

3.3 Qual o material de construção de sua moradia? 

(a) alvenaria   (b) madeira   (c) mista   (d) outros   (e) não sabe   (f) não respondeu  

3.4 Como é feito o abastecimento de água? 

(a) rede pública, com canalização.   (b) rede pública, sem canalização.   (c) bica ou 

torneira pública   (d) poço    

(e) outros (f) não sabe   (g) não respondeu 

3.5 O lixo de sua residência é?   (a) coletado (b) queimado    (c) enterrado   (d) 

jogado   (e) outros (e) não sabe   (f) não respondeu 

3.6 Possui energia elétrica?  (a) sim com medidor  (b) sim sem medidor   (c) não   (d) 

não respondeu (e) não sabe    

3.7 Sua rua é servida por iluminação pública?  (a) não  (b) sim 

3.8 Que tipo de instalação sanitária possui sua moradia? (a) rede publica   (b) fossa 

séptica    (c) fossa negra   (e) outros 

3.9 Sua moradia possui:  (a) banheiro com vaso sanitário e chuveiro  dentro de casa 

(b) banheiro com vaso sanitário sem chuveiro.   (c) casinha privada externa.   (d) 

outros 

3.10 Quantos cômodos têm sua casa?(a) 3    (b) 4     (c) 5     (d) 6     (e)7    (f)8    (g) 

9 ou + 

3.11 Em que local da casa dorme? 

(a) quarto.   (b) sala   (c) cozinha /sala/ quarto (peça única)  (d) outros   (e) não 

respondeu 

3.12 O (a) idoso (a) dorme com outras pessoas no mesmo cômodo? 

(a) não, sozinho  (b) sim, com cônjuge / companheiro. (c) sim, com os filhos. (d) sim, 

com os netos.  (e) outros 

 

4.  OCUPAÇÃO/ RENDA 

4.1Qual foi a sua principal ocupação, durante a maior parte de sua 

vida?___________________________________________________________ 

4.2 O Idoso está aposentado? (a) sim (b) não, Caso não ir para pergunta 4.5 

4.3 Com que idade se aposentou? (em anos completos)..................................... 

4.4 Qual o motivo de sua aposentadoria?.............................................................. 

4.5 Qual a origem da sua renda? (escolha múltipla) (a) aposentadoria        (b) 

salários      (c) aluguel      (d) poupança    (e) pensão  

(f)outras:................................................................................................................ 

4.6 Da sua renda, qual a sua principal despesa: (a) saúde          (b) habitação.   (c) 

ajuda familiar.     (d) remédios.  (e) vestuário (f) 

outros:....................................................................... 
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4.7 Qual a renda mensal de sua família? (Salário Mínimo - SM) (a) Até 1 SM (b) 

De 2 a 3 SM (c) De 4 a 5 SM     (d) mais que 5 SM  (e) não sabe/ não respondeu 

4.8 Quantas pessoas vivem desta renda? (a) até 3 pessoas (b) 4 – 6 pessoas      

(c) 7 ou + pessoas 

4.9 Qual sua participação econômica no núcleo familiar? (a) único responsável    (b) 

maior responsável  (c) divide responsabilidades  (d) sem participação  

(e)outros:.............................. 

4.10 Considera ter dinheiro suficiente para suas necessidades diárias? 

(a) sim  (b ) não. Justificar:.......................................................................... 

 

5. REDE DE APOIO FAMILIAR E SOCIAL 

5.1 Número de pessoas que residem no domicílio? ( a ) 1  (b) 2   (c )3   (d ) 3-4   (e 

) 5+ 

5.2 O Senhor (a) vive: (a) sozinho    ( b )com cônjuge     ( c ) com filho não casado    

( d) com filho casado (e ) outros 

5.3 Estou satisfeito (a), pois posso recorrer à minha família em busca de ajuda 

quando alguma coisa esta me incomodando ou preocupando? (a)sempre   (b) quase 

sempre   (c) algumas vezes   (d) raramente   (e)nunca 

5.4 Estou satisfeito (a) com a maneira pela qual minha família e eu conversamos e 

compartilhamos os problemas(a)sempre   (b) quase sempre   (c) algumas vezes   (d) 

raramente   (e)nunca 

5.5 Estou satisfeito (a) com a maneira como minha família aceita e apóia meus 

desejos de iniciar ou buscar novas atividades e procurar novos caminhos ou 

direções  (a)sempre   (b) quase sempre   (c) algumas vezes   (d) raramente   

(e)nunca 

5.6 Estou satisfeito com a maneira pela qual minha família demonstra afeição e 

reage ás minhas emoções, tais como raiva, mágoa ou amor(a)sempre   (b) quase 

sempre   (c) algumas vezes   (d) raramente   (e)nunca  

5.7 Estou satisfeito com a maneira pela qual minha família e eu compartilhamos o 

tempo juntos? (a)sempre   (b) quase sempre   (c) algumas vezes   (d) raramente   

(e)nunca  

6 ATIVIDADES DE LAZER 

Como ocupa seu tempo livre? (escolha múltipla) 

(a) assiste televisão. 

(b) conversa com amigos. 

(c) ouve radio. 

(d) lê (jornais, revistas e livros). 

(e) ouve música. 

 (f) faz trabalhos manuais (crochê tricô, 

etc). 

(g) participa de atividades sócio-

recreativas (passeios, visitas, bailes, 

etc.) 

(h) atividade religiosa 

(i) nenhuma atividade. 

(j) 

outros:...................................................

 

7 ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
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7.1 Tem algum convênio para atendimento à saúde: (a) Sim   (b ) Não. Em caso 

afirmativo responda: Qual:......................................................................................... 

Se Não, vá para o item, 7.7. 

7.2 Nos últimos doze meses utilizou o plano de saúde: (a) Sim  (b) Não. Em caso 

afirmativo responda: 

7.3 (a) consulta médica (b) Sim   (c) Não. Em caso afirmativo, especificar: o 

número de vezes e a especialidade:...................................................................... 

7.4 (a) consulta com profissional não médico (b) Sim   (c) Não. Em caso afirmativo 

o número de vezes e a especialidade:....................................................................... 

7.5 (a) internação. (b) Sim   (c) Não. Em caso afirmativo especificar o número de 

vezes, motivo e tempo de internação em dias:.......................................................... 

7.6 (a) Exames complementares  (b ) Sim   (c ) Não. Em caso afirmativo 

especificar o(s) exame(s) realizado(s):...................................................................... 

7.7 Nos últimos doze meses utilizou os serviços de saúde do SUS: (a) Sim   (b) 

Não. Em caso afirmativo responda: 

7.8 (a) consulta médica. (b) Sim   (c) Não. Em caso afirmativo, especificar: o 

número de vezes e a especialidade:.......................................................................... 

7.9 (a) consulta com profissional não médico (b) Sim   (c) Não. Em caso afirmativo 

o número de vezes e a especialidade:....................................................................... 

7.10 (a) internação (b) Sim   (c) Não. Em caso afirmativo especificar o número de 

vezes, motivo e tempo de internação em dias:.......................................................... 

7.11 (a) Exames complementares  (b) Sim   (c) Não. Em caso afirmativo 

especificar o(s) exame(s) realizado(s):...................................................................... 

7.12 Além do atendimento por convênio ou pelo SUS, nos últimos 12 meses, 

submeteu-se a algum tratamento particular. (a) Sim   (b) Não. Em caso afirmativo 

especificar:................................................................................................................ 

7.13 O Sr (a) tem alguma dificuldade para conseguir atendimento nos serviços de 

saúde?    (a) Sim    (b) Não. Especificar:.................................................................. 

7.14 O Sr (a) tem alguma dificuldade para chegar aos serviços de saúde? (a ) Sim    

(b) Não Especificar:.................................................................................................. 

8. HISTÓRIA DE SAÚDE  

8.1 Em geral diria que sua saúde é: (a)ótima   (b) boa    (c) regular  (d) má (e) 

péssima (f) não sabe  

8.2 Diagnóstico médico referido................................................................................. 

8.3 Uso de bebida alcoólica atualmente: (a) sim    (b) não. Caso afirmativo, qual a 

quantidade/dia/semana:............................................................................................. 

8.4 Já foi etilista: ( a  ) sim    ( b  ) não.  

8.5 Caso afirmativo questionar a quanto tempo e quais as repercussões do álcool 

na vida familiar e pessoal:.......................................................................................... 

8.6 Realiza prevenção de câncer de mama/útero ou próstata anualmente? (a) Sim 

(b) Não 

8.7 Quantas vezes caiu no último ano:...................................................................... 
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8.8 Especificar as conseqüências:............................................................................. 

8.9 No último ano tomou a vacina antigripal? (a ) sim    (b ) não. Caso negativo, 

qual foi o motivo:........................................................................................................ 

8.10 Sente insegurança ou medo de cair (a) Sim      (b) Não 

8.11 Como diria que esta a sua visão no momento? (a )cega (b) péssima

 (c)ruim       (d )regular (e) boa    (f)excelente     (g) não respondeu 

8.12 Como diria que está a sua audição no momento? (a)surdo total   (b)ouve 

com muita dificuldade (c)ouve com dificuldade   (d )ouve com alguma dificuldade  

(e) sem problemas. 

8.13 Tem alguma dificuldade para mastigar? (a) nunca    (b) raramente       

(c)  frequentemente (d) as vezes   (e) sempre  (f) não respondeu 

8.14 Necessita de alguns destes aparelhos relacionados? 

a) Óculos ou lente de contato 

b) Aparelho auditivo 

c) Prótese dentária (dentadura) 

d) Muleta 

e) Bengala 

f) Membro artificial 

g) Colostomia ou gastrostomia 

h) Sonda nasogástrica 

i) Outros: 

.................................................. 

j) Não respondeu              



64 

 

 

Problemas de saúde no momento da entrevista: 

8.15 Reumatismo [a] interfere na vida [b]  não interfere [c] 

8.16 Asma,  bronquite ou DPOC  
[a] 

interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.17 Má circulação  [a]  interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.18 Diabetes [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.19 Pressão alta [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.20 Obesidade [a interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.21 Derrame [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.22 Incontinência urinária [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.23 Insônia [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.24 Catarata [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.25 Problemas de coluna [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.26 Hipotensão ortostática [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.27 Diminuição auditiva [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

8.28 Diminuição visual [a] interfere na vida [b] não interfere [c ] 

 

9. ADESÃO AO USO DE MEDICAMENTOS 

Medicamentos que utiliza 

Nome do medicamento Dosagem Número de vezes por dia 

   

   

   

   

   

9.1 Como toma essa medicação?  (a) Sozinho   (b) Supervisionado (c) 

Medicado por outra pessoa    (d) Outros ___________________ 

9.2 Faz acompanhamento com mais de um médico (a) sim (b) não,Se não ir para 

9.4 

9.3 Especificar a especialidade_________________________________________ 

9.4 Tem alguma queixa ou sente alguma coisa por causa do tratamento? (a) sim 

(b ) não Qual? _____________________________________________________ 

9.5 Caso esteja tomando algum medicamento, como conseguiu? (a) comprou  (b) 

ganhou    (c ) obteve na USF  (d) não conseguiu a medicação (e)não sabe    (f) 

não respondeu 

9.6 Quem foi o responsável pelo pagamento dos medicamentos? (a) entrevistado

      (b) filho (c)esposo (a)    (d) outros 

9.7 O (a) Senhor (a) costuma esquecê-los? (a) sim  (b) não   (c) sempre     (d) às 

vezes        (e) raramente 

9.8 Utiliza algum medicamento por conta própria? (a) sim   (b) não  Qual? 

________________________________________________________________ 

9.9 Recebeu orientações sobre a medicação? (a) sim   (b) não   De quem? 

________________________________________________________________ 

9.10 Sabe para que servem as medicações que toma? (a) sim    ( b) não 
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9.11 Conhece os efeitos colaterais? (a) sim   (b) não 

9.12 Frente a um problema de saúde a quem recorre em primeiro lugar? 

_________________________________________________________________ 

9.13 Apresenta alguma dificuldade em relação à medicação?   

        (a) Economiza, mas não chega a ficar sem a medicação; 

        (b) Economiza, chega a ficar sem a medicação; 

        (c) Não encontra na farmácia; 

        (d) Depende de outras pessoas para comprar; 

        (e) Não utiliza a medicação quando sai de casa; 

        (f) Não aceita a medicação; 

        (g) Não entendeu a receita – Motivo: (  ) Dificuldade visual (    ) Analfabetismo; 

        (h) Não entendeu a letra. 

        (i) Dificuldade de deglutição; 

        (j) Referente ao comprimido (forma, sabor);           

        (k) Outros. Especificar:____________________ 

        (l) Não 
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10.  GRAU DE DEPENDÊNCIA DA PESSOA QUE O CUIDADOR CUIDA – 
ÍNDICE DE KATZ 

1.1 - Banho: Tanto o banho de esponja,  banho de banheira ou chuveiro. 

Não recebe assistência 
(entra e sai da banheira 
ou chuveiro sozinho); 

 
1.1.1( I ) 

Recebe assistência ao 
lavar somente uma parte 

do corpo (tal como as 
costas ou uma perna); 

1.1.2 (A) 

Recebe assistência em lavar 
mais que uma parte do corpo      
(ou não toma banho sozinho); 

 
1.1.3 (D) 

1.2 - Vestir-se: Apanha roupas dos armários e gavetas incluindo roupas de baixo e 
roupas externas. 

Pega as roupas e se 
veste sem assistência; 

 
 

1.2.1 ( I ) 

Pega as roupas e se veste 
sem assistência, exceto 

para assistência ao 
amarrar os sapatos; 

1.2.2 (A) 

Precisa de assistência 
para se vestir; 

 
 

1.2.3 (D) 

1.3 - Uso do banheiro: ir ao banheiro para evacuar ou urinar, em seguida se limpa e 
arruma as roupas. 

Vai ao banheiro, se 
limpa e arruma as 

roupas sem assistência 
(pode usar objeto de 
apoio como bengala, 

andador ou cadeira de 
rodas e pode manejar 
comadre ou lavatório à 

noite, esvaziando o 
mesmo de manhã); 

1.3.1 ( I ) 

Recebe assistência ao 
ir ao banheiro ou ao se 

lavar ou arrumar as 
roupas após 

eliminações ou uso de 
comadre ou lavatório à 

noite; 
1.3.2 ( A ) 

Não vai ao banheiro de 
forma alguma para as 

eliminações fisiológicas. 
1.3.3 ( D ) 

1.4 -  Movimentação (transferência):  

Deita, levanta e senta-
se sem assistência 

(seja da cama, cadeira 
de rodas ou utilizando 
bengala ou andador); 

1.4.1 ( I ) 

Deita-se e levanta-se da 
cama ou cadeira com 

assistência; 
1.4.2 ( A ) 

Não levanta da cama; 
1.4.3 ( D ) 

1.5 - Continência: 

Controla urina e 
evacuação sozinho; 

1.5.1 ( I ) 

Tem “acidentes” 
ocasionais; 
1.5.2 ( A ) 

Necessita de supervisão para 
controlar a urina ou 

evacuação (uso de sondas ou 
é incontinente); 

1.5.3 ( D ) 

1.6 – Alimentação: 

Alimenta-se sem 
assistência; 

 
 
 
 

1.6.1 ( I ) 

Alimenta-se exceto ao 
pedir ajuda para cortar a 

carne ou passar manteiga 
no pão; 

1.6.2 ( A ) 

Recebe assistência na 
alimentação ou é alimentado 

parcialmente ou 
completamente ao usar 

sondas ou líquidos 
intravenosos; 

1.6.3 ( D ) 
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Para se obter o Índice de Independência das Atividades da Vida Diária de Katz 
basta a observação dos seguintes itens:   
RESULTADO: 
1.7 - a) Independente na alimentação, continência,movimentação, uso do 
banheiro, vestuário e banho. 

(   ) 

1.8 - b) Independente em todos, exceto uma destas funções. (   ) 

1.9 - c) Independente em todos, exceto banho e uma função adicional. (   ) 

1.10 - d) Independente em todos exceto banho, vestuário e uma função 
adicional 

(   ) 

1.11 - e) Independente em todos, exceto banho, vestuário, uso do 
banheiro e uma função adicional. 

(   ) 

1.12 - f) Dependente em todas as 6 funções (   ) 

1.13 - g) Outro – dependente em pelo menos 2 funções, mas não 
classificável como c, d, e ou f. 

(   ) 

 

 

12.  ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA 

12.1  Em relação ao Telefone: 

(a) Recebe e faz ligações sem assistência 

(b) Necessita de assistência para realizar ligações telefônicas 

(c ) Não tem hábito ou é incapaz de usar telefone 

12.2 Em relação as viagens: 

(a) Realiza viagens sozinha 

(b) Somente viaja quando tem companhia 

(c) Não tem o hábito ou é incapaz de viajar 

12.3 Em relação a realização de compras: 

(a) Realiza compras, quando é fornecido o transporte 

(b) Somente faz compras quando tem companhia 

(c) Não tem o hábito ou é incapaz de realizar compras 

12.4 Em relação ao preparo de refeições: 

(a) Planeja e cozinha as refeições completas 

(b) Prepara somente refeições pequenas ou quando recebe ajuda 

(c) Não tem o hábito ou é incapaz de preparar refeições 

12.5 Em relação ao trabalho doméstico: 

(a) Realiza tarefas pesadas 

(b) Realiza tarefa leves, necessitando de ajuda nas pesadas 

(c) Não tem o hábito ou é incapaz de realizar trabalhos domésticos 

12.6 Em relação ao uso de medicamentos: 

(a) Faz uso de medicamentos sem assistência 

(b ) Necessita de lembretes ou assistência 

(c ) É incapaz de controlar sozinho o uso de medicamentos 

12.7 Em relação ao manuseio do dinheiro: 

(a) Preenche cheque e paga contas sem auxílio 

(b) Necessita de assistência para o uso de cheques e contas 

(c) Não tem o hábito de lidar com o dinheiro ou é incapaz de manusear dinheiro, 
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contas... 

 

Classificação: 

( ) Dependência total = < 5 (P25) 

( ) Dependência parcial = > 5 < 21 (>P25 <P100) 

( ) Independência = 21 (P100) 

 

13. Teste do timed get up and go 

O idoso deve estar sentado em uma cadeira sem braços, com as costas apoiadas, 

usando seus calçados usuais e seu dispositivo de auxílio à marcha. Após o 

comando “vá”, deve se levantar da cadeira e andar um percurso linear de 3 metros, 

com passos seguros, retornar em direção à cadeira e sentar-se novamente. 

Tempo:   ____ segundos   (Normal: <14 segundos) 

(a) < 14 segundos   (b) > 14 segundos 

 

14. Avaliação de queixa de dor 

14.1 Apresenta dor em alguma região do corpo: ( a ) sim   (b ) não. Especificar a 

região:..........................................................................................................................  

14.2  Se o idoso apresentar dor: 

Nota zero - Dor ausente ou sem dor    (a ) 

Nota três - Dor presente, havendo períodos em que é esquecida     (b ) 

Nota seis - 
A dor não é esquecida, mas não impede exercer atividades da vida 

diária  ( c ) 

Nota oito - 
A dor não é esquecida, e atrapalha todas as atividades da vida diária, 

exceto alimentação e higiene    (d ) 

Nota dez - 
A dor persiste mesmo em repouso, está presente e não pode ser 

ignorada, sendo o repouso imperativo   (e) 

Devido à presença da dor:  

14.3 Em que local costuma consultar-se com mais freqüência?  

(a) Posto de saúde do bairro; 

(b) Pronto socorro/pronto atendimento 

(c) Consultório médico particular 

(d) Consultório médico/ convênio 

(f) Ambulatório de especialidades.     

14.4 Houve encaminhamento para algum especialista?  

a) geriatra 

b) reumatologista 

c) neurologista 

d) ortopedista 

e) fisioterapeuta     

f) fisiatra 
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g) outros:.................................................. 

h) Não 

14.5 Se sim: Conseguiu o atendimento? (a) sim (b) não. Especificar: ......................... 

14.6 Houve demora? (a) sim (b) não.   Especificar:....................................................... 

14.7 Ficou satisfeito? (a) sim (b) não.   Especificar:....................................................... 

 

 

15. Avaliação de Depressão e Solidão 

1.Está satisfeito (a) com sua vida? (não =1) (sim= 0)  

2.Diminuiu a maior parte de suas atividades e interesses? (sim = 1) (não = 0)  

3.Sente que a vida está vazia? (sim=1) (não = 0) 

4.Aborrece-se com freqüência? (sim=1) (não = 0)  

5.Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo? (não=1) (sim = 0)  

6.Teme que algo ruim possa lhe acontecer? (sim=1)  (não = 0)  

7.Sente-se feliz a maior parte do tempo? (não=1)  (sim = 0)  

8.Sente-se freqüentemente desamparado (a)? (sim=1)  (não = 0)  

9.Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?(sim=1) (não = 0)  

10.Acha que tem mais problemas de memória que a maioria? (sim=1) (não = 0)  

11.Acha que é maravilhoso estar vivo agora? (não=1)  (sim = 0)  

12.Vale a pena viver como vive agora? (não=1) (sim= 0)  

13.Sente-se cheio(a) de energia? (não=1) (sim = 0) 

14.Acha que sua situação tem solução? (não=1) (sim= 0)  

15.Acha que tem muita gente em situação melhor? (sim=1) (não = 0)  

 SCORE:__________ 

 

 

 

 

 

16. Avaliação Cognitiva 

Mini exame do estado mental 

Orientação 

1) Dia da Semana (1 ponto)       ( ) 

2) Dia do Mês (1 ponto)        ( ) 

3) Mês (1 ponto)        ( ) 

4) Ano (1 ponto)        ( ) 

5) Hora aproximada (1 ponto)      ( ) 

6) Local específico (andar ou setor) (1 ponto)    ( ) 

7) Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)   ( ) 

8) Bairro ou rua próxima (1 ponto)      (   ) 

9) Cidade (1 ponto)        ( ) 

10) Estado (1 ponto)        ( ) 

Avaliação: 

0 = Quando a resposta for diferente do exemplo entre parênteses.  

1= Quando a resposta for igual ao exemplo entre parênteses.  

Total > 5 = suspeita de depressão 

http://www.pronep.com.br/cjp/#1
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      Memória Imediata 

Fale três palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 

3 palavras. Dê 1 ponto para cada resposta correta.  ( ) 

Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois 

mais adiante você irá perguntá-las novamente. 

Memorizar: "copo, mala, carro” 

Atenção e Cálculo 

(100-7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (93,86,79,72,65) (1 ponto para cada 

cálculo correto)  

Evocação 

Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente. (1 ponto por palavra) 

   

Linguagem 

1) Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)              ( ) 

2) Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)               (        ) 

3) Comando:”pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no 

chão (3 pontos)         (         ) 

4) Ler e obedecer:”feche os olhos” (1 ponto)    ( ) 

5) Escrever uma frase (1 ponto)      ( ) 

6) Copiar um desenho (1 ponto)      ( ) 

ESCREVA UMA FRASE 

 

COPIE O DESENHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escore: ( / 30) 
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ANEXO A 

Aprovação do Conselho Municipal de Avaliação em Pesquisa/ (132/13-SS) 
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ANEXO B 

Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade 

de Medicina de Marília 
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APÊNDICE B 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 


