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RESUMO
O envelhecimento está associado com as mudanças morfofuncionais que influenciam nas
alterações da capacidade funcional (CF) das pessoas idosas. O objetivo desse estudo foi avaliar a
CF de idosos residentes em uma instituição de longa permanência, bem como verificar a sua
associação com algumas características sociodemográficas e alguns aspectos da saúde física.
Trata-se de um estudo transversal. A amostra foi constituída por 32 idosos (♀ = 18; ♂ = 14), com
idade igual ou superior a 60 anos, residentes em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI) no município de Guanambi/BA. Os dados sociodemográficos, aspectos da saúde física e a
capacidade em desenvolver as atividades básicas e instrumentais da vida diária foram registrados
em uma anamnese. Foi utilizado o teste do Qui-Quadrado (X2) para se observar as possíveis
associações entre as variáveis. Observou-se prevalência do sexo feminino (56,2%); a idade média
dos voluntários foi de 76,43 ± 10,73 anos. O grau de dependência funcional dos idosos não
apresentou associação com o sexo, faixa etária, dados sociodemográficos e indicadores de saúde
física (p > 0,05). A maioria dos voluntários desse estudo foi considerada semidependente para a
realização das atividades básicas e instrumentais da vida diária. Portanto, sugere-se que a inserção
de intervenções terapêuticas, como o exercício físico, na rotina dos idosos institucionalizados
possa minimizar o efeito de alguns fatores deletérios que influenciam na CF. Assim, é possível
que a autonomia e independência dessas pessoas sejam preservadas.
Palavras chave: Capacidade Funcional; Envelhecimento; Instituição de Longa Permanência para
Idosos.
ABSTRACT
Aging is associated with morphofunctional changes that influence the changes in the functional
capacity (FC) of the elderly. The objective of this study was to evaluate the FC of elderly residents
in a home for the aged, as well as verify its association with some sociodemographic characteristics
and some aspects of physical health. This is a cross-sectional study. The sample consisted of 32
elderly (♀ = 18, ♂ = 14), aged 60 years or older, living in a Home for the Aged (HA) in the city
of Guanambi, Bahia. Socio-demographic data, aspects of physical health and the capacity to
develop the basic and instrumental activities of daily living were recorded in an anamnesis. The
chi-square test (X2) was used to observe the possible associations between the variables. Female
prevalence was observed (56.2%); the mean age of the volunteers was 76.43 ± 10.73 years. The
degree of functional dependence of the elderly did not show any association with gender, age
group, sociodemographic data and physical health indicators (p > 0.05). Most of the volunteers in
this study were considered semi-dependent for the basic and instrumental activities of daily living.
Therefore, it is suggested that the insertion of therapeutic interventions, such as physical exercise,
into the routine of the institutionalized elderly can minimize the effect of some deleterious factors
that influence the FC. Thus, it is possible that the autonomy and independence of these people are
preserved.
Keywords: Functional Capacity; Aging; Homes for the Aged.
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1 Introdução
O último censo demonstrou que no período de 2000 a 2020 a população idosa brasileira
passará de 13,9 para 28,3 milhões pessoas, chegando em 64 milhões em 2050 (IBGE, 2010). O
envelhecimento é um processo natural, dinâmico e progressivo, no qual há alterações
morfofuncionais que tornam o organismo mais suscetível ao aparecimento de doenças crônicas
não transmissíveis (BRADY et al., 2014). Essas patologias, além de compactuar de maneira
negativa na qualidade de vida dos idosos, geram consequências funcionais visíveis que culminam
em uma maior vulnerabilidade e dependência na velhice (ALVES et al., 2010).
Durante o envelhecimento, há uma perda do equilíbrio e força muscular, mudanças nos
sistemas visual, neurológico e imunológico (REBELATTO et al., 2006; KIRKWOOD et al., 2007)
que podem prejudicar a velocidade da marcha (BUSCH et al., 2015) e favorecer a ocorrência de
quedas (MUIR et al., 2012). O principal desfecho decorrente dessas mudanças é o
comprometimento da capacidade funcional (CF) do idoso, que resulta no aumento com o seu
cuidado/atenção pela família e com os gastos da saúde pública (BRITO et al., 2013).
A CF é definida como a habilidade física e mental necessária para manter o autocuidado
do idoso, o qual influencia na preservação da sua autonomia e independência durante a realização
das atividades rotineiras (COSTA et al., 2006; PELEGRIN et al., 2008). De uma maneira mais
simples, a CF corresponde a ausência de dificuldade no desempenho de certos gestos e/ou
atividades da vida cotidiana (LIMA-COSTA et al., 2003). Ela é influenciada por fatores
sociodemográficos, econômicos, culturais e psicossociais (COSTA et al., 2006; PELEGRIN et al.,
2008) e pode ser avaliada de acordo com o desempenho do idoso durante a execução das atividades
básicas (autocuidado, mobilidade, alimentação, higiene pessoal) e instrumentais (integram o idoso
na comunidade; cuidado intradomiciliar) da vida diária (CALDAS, 2003).
Em idosos institucionalizados, esse cenário é mais crítico, pois sua capacidade em realizar
algo com os próprios meios é mais limitada (RAPOSO et al., 2017). As instituições de longa
permanência para idosos (ILPI) têm a finalidade de cuidar de pessoas idosas que possuem alguma
dificuldade para executar as atividades da vida diária (AVD) e/ou estão impossibilitadas de receber
os cuidados necessários de seus familiares (CAMARANO, 2008). De acordo com o levantamento
de caráter censitário, no Brasil há 3.548 ILPI, as quais dão assistência para 95.200 pessoas idosas;
em média, cada ILPI brasileira abriga 30,4 residentes, inferindo, portanto, que as instituições
brasileiras são pequenas, pois predominam aquelas que abrigam menos de 20 residentes
(CAMARANO et al., 2010). Foi verificado que a redução da mobilidade funcional de idosos
institucionalizados interferiu significativamente na realização das atividades de transferência,
banho e vestuário, ratificando assim, que a mobilidade é um componente da função física
extremamente importante para a execução das AVD e a manutenção da independência
(OLIVEIRA et al., 2006). A partir dessa evidência, nota-se que o declínio funcional é um marcador
para uma possível manifestação de fragilidade no idoso, e por isso deve ser considerado uma
prioridade para a intervenção geriátrica e gerontológica (RAPOSO et al., 2017). Portanto, a
avaliação da CF do idoso é importante para determinar o risco de dependência futura e direcionar
o melhor tipo de intervenção/monitoração do estado funcional neste grupo (CAMARA et al.,
2008), de tal modo que possa contribuir na preservação da sua autonomia (tomada de decisão) e
independência (execução), permitindo que o indivíduo cuide de si e de sua vida (BRASIL, 2006).
Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a CF de idosos residentes em uma
instituição de longa permanência, bem como verificar a sua associação com algumas
características sociodemográficas e alguns aspectos da saúde física.
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2 Materiais e Métodos
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e inferencial, de corte transversal. A coleta
de dados aconteceu na Associação Benemérita de Caridade (Lar dos Velhinhos) localizada na
cidade de Guanambi, Bahia. A instituição possui 62 internos (♂ = 35 e ♀ = 27). Destes, 36
possuem idade igual ou superior a 60 anos. A amostra deste estudo foi selecionada por
conveniência, de maneira não probabilística, a qual foi composta por 32 idosos sedentários (♂ =
14 e ♀ = 18), pois 2 idosos optaram por não participar e 2 idosos não responderam todos os itens
das escalas. Essas pessoas foram informadas sobre os procedimentos da pesquisa e concordaram
em participar, voluntariamente, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: idosos com idade igual ou superior
a 60 anos, de ambos os sexos, ser residente na associação benemérita de caridade. Quanto aos
critérios de exclusão, adotou-se: idosos que não responderam todos os itens das escalas e que não
aceitaram participar da pesquisa.
Para a avaliação dos idosos foi elaborada uma anamnese que constou dos seguintes itens:
1º - Aspectos sociodemográficos: sexo, idade, religião, cor da pele, estado civil, escolaridade,
ocupação; 2º - Aspectos da saúde física: uso de medicamentos e patologias autorreferidas; 3º Para avaliar a capacidade em desenvolver as AVD, utilizou-se a Escala de Katz (KATZ et al.
1963), validada para a população brasileira (LINO et al., 2008). O grau de dependência funcional
(independente, semidependente e dependente) seguiu as recomendações de Afonso et al. (2013).
4º - Para avaliar a capacidade em desenvolver as atividades instrumentais da vida diária (AIVD),
utilizou-se a Escala de Lawton e Brody (1969). O grau de dependência funcional (independente,
semidependente e dependente) seguiu as recomendações de Florianópolis (2011).
Todas as análises foram realizadas com o pacote estatístico IBM SPSS versão 20.0 (SPSS,
Inc., Chicago, IL, EUA). Utilizou-se a estatística descritiva com a distribuição de frequência
absoluta e relativa para variáveis categóricas e a média com desvio padrão para as variáveis
contínuas. Na estatística inferencial realizou-se uma análise bivariada utilizando-se o Teste do
Qui-Quadrado (X2) de Pearson para se observarem as possíveis associações existentes entre as
variáveis independentes e a dependente. O nível de significância adotado foi de p < 0,05.
Este estudo atendeu aos requisitos propostos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos
do Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras – IAESB sob o parecer n° 405.322/2013.
3 Resultados
A amostra incluiu 56,2% de mulheres e apresentou uma idade média de 76,43 ± 10,73 anos
(variando de 60 a 98 anos). Aproximadamente, 82% dos voluntários pertenciam a religião católica,
100% eram aposentados, 46,9% relataram a cor da pele branca e analfabetas e 40,6% eram
solteiras. Em relação ao uso de medicamentos e às patologias autorreferidas, 68,8% e 75% da
amostra, respectivamente, faziam uso de pelo menos um medicamento continuamente e possuíam
pelo menos uma doença crônica não transmissível (Tabela 1).
A classificação “semidependente” para o grau de dependência funcional das AVD foi
prevalente (53,1%) nesta amostra estudada. Todavia, a análise inferencial do teste qui-quadrado
sinalizou que não houve evidências de associação entre o grau de dependência funcional dos idosos
com o sexo (X2 = 4,59; p = 0,10), faixa etária (X2 = 3,63; p = 0,46), dados sociodemográficos (p
> 0,05) e indicadores de saúde física (p > 0,05; Tabela 1). Outrossim, houve prevalência da
classificação “semidependente” (65,6%) para o grau de dependência funcional das AIVD.
Verificou-se que não houve associação entre o grau de dependência funcional dos idosos com o
sexo (X2 = 5,78; p = 0,06), faixa etária (X2 = 3,14; p = 0,54), dados sociodemográficos (p > 0,05)
e indicadores de saúde física (p > 0,05; Tabela 2).
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Tabela 1: Grau de dependência (AVD) vs. dados sociodemográficos e indicadores da saúde física.
AVD
Variáveis
Classes
TOTAL
X2 (p)
I
SD
D
Masculino
9 (28,1%)
5 (15,6%)
0 (0%)
14 (43,8%)
Sexo
4,6 (0,10)
Feminino
5 (15,6%)
12 (37,5%)
1 (3,1%)
18 (56,2%)
60 a 69 anos
5 (15,6%)
4 (12,5%)
0 (0%)
9 (28,1%)
Faixa Etária
70 a 79 anos
4 (12,5%)
4 (12,5%)
1 (3,1%)
3,6 (0,46)
9 (28,1%)
≥ 80 anos
5 (15,6%)
9 (28,1%)
0 (0%)
14 (43,8%)
Católica
10 (31,2%)
15 (46,9%)
1 (3,1%)
26 (81,2%)
Religião
1,7 (0,44)
Evangélica
4 (12,5%)
2 (6,2%)
0 (0%)
6 (18,8%)
Negra
2 (6,2%)
1 (3,1%)
0 (0%)
3 (9,4%)
Cor da Pele
Branca
4 (12,5%)
10 (31,2%)
1 (3,1%)
4,1 (0,40)
15 (46,9%)
Parda
8 (25%)
6 (18,8%)
0 (0%)
14 (43,8%)
Solteiro
5 (15,6%)
7 (21,9%)
1 (3,1%)
13 (40,6%)
Divorciado
3 (9,4%)
4 (12,5%)
0 (0%)
7 (21,9%)
Estado Civil
3,3 (0,78)
Viúvo
5 (15,6%)
3 (9,4%)
0 (0%)
8 (25%)
Casado
1 (3,1%)
3 (9,4%)
0 (0%)
4 (12,5%)
Analfabeto
5 (15,6%)
9 (28,1%)
1 (3,1%)
15 (46,9%)
Escolaridade
Lê/Escreve
2 (6,2%)
7 (21,9%)
0 (0%)
9,6 (0,05)
9 (28,1%)
1º GI
7 (21,9%)
1 (3,1%)
0 (0%)
8 (25%)
Sim
10 (31,2%)
11 (34,4%)
1 (3,1%)
22 (68,8%)
Medicamento
0,6 (0,73)
Não
4 (12,5%)
6 (18,8%)
0 (0%)
10 (31,2%)
Sim
11 (34,4%)
12 (37,5%)
1 (3,1%)
24 (75%)
Patologia
0,6 (0,74)
Não
3 (9,4%)
5 (15,6%)
0 (0%)
8 (25%)
TOTAL
14 (43,8%)
17 (53,1%)
1 (3,1%)
32 (100%)
AVD = atividades da vida diária; I = independente; SD = semidependente; D = dependente; 1º GI = primeiro grau
incompleto.
Tabela 2: Grau de dependência (AIVD) vs. dados sociodemográficos e indicadores da saúde física.
AIVD
Variáveis
Classes
TOTAL
X2 (p)
I
SD
D
Masculino
6 (18,8%)
8 (25%)
0 (0%)
14 (43,8%)
Sexo
5,8 (0,06)
Feminino
2 (6,2%)
13 (40,6%)
3 (9,4%)
18 (56,2%)
60 a 69 anos
4 (12,5%)
4 (12,5%)
1 (3,1%)
9 (28,1%)
Faixa Etária
70 a 79 anos
2 (6,2%)
6 (18,8%)
1 (3,1%)
3,1 (0,54)
9 (28,1%)
≥ 80 anos
2 (6,2%)
11 (34,4%)
1 (3,1%)
14 (43,8%)
Católica
5 (15,6%)
18 (56,2%)
3 (9,4%)
26 (81,2%)
Religião
2,8 (0,25)
Evangélica
3 (9,4%)
3 (9,4%)
0 (0%)
6 (18,8%)
Negra
1 (3,1%)
1 (3,1%)
1 (3,1%)
3 (9,4%)
Cor da Pele
Branca
3 (9,4%)
10 (31,2%)
2 (6,2%)
4,3 (0,37)
15 (46,9%)
Parda
4 (12,5%)
10 (31,2%)
0 (0%)
14 (43,8%)
Solteiro
2 (6,2%)
9 (28,1%)
2 (6,2%)
13 (40,6%)
Divorciado
3 (9,4%)
4 (12,5%)
0 (0%)
7 (21,9%)
Estado Civil
3,2 (0,79)
Viúvo
2 (6,2%)
5 (15,6%)
1 (3,1%)
8 (25%)
Casado
1 (3,1%)
3 (9,4%)
0 (0%)
4 (12,5%)
Analfabeto
1 (3,1%)
12 (37,5%)
2 (6,2%)
15 (46,9%)
Escolaridade
Lê/Escreve
2 (6,2%)
6 (18,8%)
1 (3,1%)
9,0 (0,06)
9 (28,1%)
1º GI
5 (15,6%)
3 (9,4%)
0 (0%)
8 (25%)
Sim
7 (21,9%)
13 (40,6%)
2 (6,2%)
22 (68,8%)
Medicamento
1,8 (0,41)
Não
1 (3,1%)
8 (25%)
1 (3,1%)
10 (31,2%)
Sim
8 (25%)
14 (43,8%)
2 (6,2%)
24 (75%)
Patologia
3,6 (0,17)
Não
0 (0%)
7 (21,9%)
1 (3,1%)
8 (25%)
TOTAL
8 (25%)
21 (65,6%)
3 (9,4%)
32 (100%)
AIVD = atividades instrumentais da vida diária; I = independente; SD = semidependente; D = dependente; 1º GI =
primeiro grau incompleto.
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4 Discussão
Este estudo avaliou 32 idosos institucionalizados, dos quais 56,2% foram mulheres. Essa
informação converge com os dados apresentados na área do envelhecimento, em que a maioria
dos participantes são mulheres idosas (ARAÚJO e CEOLIM, 2007; PELEGRIN et al., 2008;
SUDRÉ et al., 2012; MARINHO et al., 2013; BARBOSA et al., 2014). Veras (1994) explicou
que as mulheres vivem mais pois são menos expostas a riscos, acidentes de trabalho e de trânsito,
homicídios, suicídios, consomem menos tabaco e álcool e fazem uso mais frequente dos serviços
de saúde.
A escala de Katz foi desenvolvida devido ao número crescente da população idosa e à
prevalência de doenças crônicas neste público, dando ênfase à questão da avaliação funcional
(DUARTE et al., 2007). Ela avalia as tarefas necessárias para o cuidado com o corpo ou
autopreservação (KATZ et al., 1963). Por esses motivos, optamos em utilizá-la neste estudo.
Observou-se que a maioria dos voluntários foi classificada como “semidependente” para o grau
de dependência funcional das AVD (53,1%), sendo que as áreas de funcionamento mais
comprometidas foram “tomar banho” e “vestir-se”. Embora o presente estudo não tenha
encontrado associação entre o grau de dependência funcional e o sexo dos voluntários (p = 0,10),
previamente, foi verificado que mulheres institucionalizadas foram consideradas mais
independentes que os homens (ARAÚJO e CEOLIM, 2007; PELEGRIN et al., 2008) e as
atividades funcionais mais comprometidas foram tomar banho e vestir-se (PELEGRIN et al.,
2008). Todavia, mais recentemente, Marinho et al. (2013) também não encontraram diferença
significativa ao comparar o índice de Katz entre os sexos de idosos institucionalizados.
Em nosso estudo, houve uma prevalência de idosos com idade igual ou superior a 80 anos
(43,8%), embora não foi encontrada associação dessa variável com o grau de dependência
funcional da AVD. Por outro lado, Araújo e Ceolim (2007) verificaram que o declínio funcional
ocorreu, predominantemente, em idosos institucionalizados com 80 anos ou mais de idade.
Igualmente, foi constatado um aumento da ocorrência de dependência funcional com o aumento
da idade (MARINHO et al., 2013). Em idosos não institucionalizados, assistidos pela Estratégia
da Saúde da Família, notou-se que a maioria dos idosos considerados dependentes era do sexo
feminino e estava na faixa etária de 70 a 79 anos (SUDRÉ et al., 2012).
Os dados sociodemográficos e os indicadores de saúde física também não se associaram
com o grau de dependência funcional dos nossos voluntários. Porém, notamos que o nível de
escolaridade apresentou uma tendência de associação (p = 0,05). Foi demonstrado que idosos com
menor nível de escolaridade possuíam menor conhecimento sobre prevenção de agravos à saúde e
tinham menos acesso à rede de saúde por meio de planos privados de atendimento (ALEXANDRE
et al., 2009). Verificamos que os betabloqueadores, diuréticos tiazídicos, antagonistas do receptor
da angiotensina II, inibidores da enzima conversora da angiotensina foram os medicamentos mais
usados pelos idosos, já que a hipertensão arterial foi a patologia prevalente neste grupo. Da mesma
forma, Melo e Saintrain (2009) detectaram que a hipertensão foi a patologia mais comum em seu
grupo (35,5%), sendo que 71,0% estavam fazendo uso de medicamentos para tratamento e controle
de suas enfermidades. Essas informações servem como alerta, pois foi constatado que idosos do
sexo feminino, idosos com idade avançada (> 80 anos), que viviam sem companheiro (solteiros,
separados e viúvos), não possuíam escolaridade formal e apresentavam incapacidade funcional
para AVD apresentam maior probabilidade de institucionalização (DEL DUCA et al., 2012).
A escala de Lawton e Brody (1969) é um instrumento de fácil aplicação e interpretação.
Ela avalia as AIVD que englobam as tarefas relacionadas com a participação do idoso no contexto
social e nas atividades da família. Verificou-se que a maioria dos voluntários se classificou como
“semidependente” (65,6%) para o grau de dependência funcional a partir das AIVD, sendo que as
atividades mais comprometidas foram “lavar/passar a roupa” e “trabalho doméstico/manual”.
Neste estudo, o sexo, faixa etária, dados sociodemográficos e indicadores da saúde física dos
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voluntários não se associaram com o grau de dependência das AIVD (p > 0,05), embora uma
tendência de associação com o sexo e escolaridade foi percebida (p = 0,06). Por outro lado,
Oliveira e Mattos (2012) verificaram que a prevalência de dependência para AIVD (88,7%) foi
associada ao sexo feminino, ausência de contato familiar e déficit cognitivo em idosos
institucionalizados, e essa prevalência nos idosos institucionalizados foi 3 vezes maior do que a
observada em idosos da comunidade, embora os fatores de risco associados à dependência sejam
similares nos dois grupos. Não obstante, Barbosa et al. (2014) mostraram que, em idosos não
institucionalizados, a dependência funcional nas AIVD foi associada à faixa etária ≥ 75 anos, ao
sexo feminino e a presença de doença cardíaca. Esse estudo ainda mostrou que as maiores
dependências dos idosos foram ir a lugares mais distantes sozinhos, lavar e passar roupa e usar o
telefone.
Em nosso estudo, foi constatado que houve prevalência na dependência das AIVD
(dependente, 9,4%; semidependente, 65,6%; independente, 25%) em relação as AVD (dependente,
3,1%; semidependente, 53,1%; independente, 43,8%) dos idosos, o que está de acordo com outras
pesquisas (MILLÁN-CALENTI et al., 2010; BARBOSA et al., 2014). As perdas funcionais
ocorrem das AIVD para as AVD, pois as AIVD exigem maior integridade física e cognitiva em
relação às AVD (MILLÁN-CALENTI et al., 2010). Porém, isso é preocupante, pois as AIVD
incluem problemas mais complexos da vida cotidiana e são indicadores de funções sociais como
gerir o orçamento doméstico, utilizar telefone, sair sozinho e fazer compras (MATSUDO, 2010).
Costa et al. (2006) comungam dessa ideia, pois afirmam que a dependência funcional do idoso
pode levar à perda de autonomia tornando-se necessário a ajuda de outras pessoas para gerir seus
bens financeiros, fazer suas compras e realizar os afazeres domésticos. Ademais, a incapacidade
do idoso para realizar as AVD e AIVD, além de prejudicar a vida social do idoso, potencialmente
implica em transtornos para ele e sua família.
Por outro lado, foi verificado que idosos praticantes de musculação e atividades
rítmicas/recreativas apresentaram melhores níveis de autonomia para o desempenho de suas
atividades cotidianas, enquanto os idosos sedentários apresentavam maior dificuldade e até mesmo
dependência (BORGES e MOREIRA, 2009). Essa evidência sugere que o exercício físico é uma
alternativa que pode minimizar as alterações indesejáveis na CF dos idosos. Além disso, observouse uma tendência inversa entre a ocorrência de institucionalização do idoso e o nível de atividade
física, em que sujeitos pouco ativos e inativos apresentaram maiores probabilidades de
institucionalização (DEL DUCA et al., 2012). Portanto, percebe-se que o perfil para um
envelhecimento bem-sucedido está associado a uma CF funcional mais aprimorada. Sendo assim,
espera-se que um idoso mais autônomo e com melhor desempenho na realização das AVD e AIVD
distancie-se da dependência funcional em grau elevado.
5 Conclusão
A maioria dos voluntários desse estudo foi considerada semidependente para a realização
das AVD e AIVD. Sendo assim, algumas habilidades físicas, funcionais e cognitivas necessárias
para a sua autonomia e independência funcional, provavelmente, já foram acometidas. Portanto,
sugere-se que a inserção de intervenções terapêuticas, como o exercício físico, na rotina desses
idosos institucionalizados possa minimizar o efeito de alguns fatores deletérios que influenciam
na CF. Desse modo, é possível que as atividades do autocuidado e as tarefas domésticas do dia a
dia dessas pessoas sejam preservadas.
Não houve associação entre o grau de dependência funcional desses voluntários com sexo,
faixa etária, dados sociodemográficos e indicadores de saúde física, embora, em termos
percentuais, tanto para as AVD quanto para as AIVD, o sexo feminino, faixa etária acima de 80
anos, estado civil solteiro, nível de escolaridade analfabeto, usuários de medicamentos e presença
de patologia tenham sido prevalentes na classificação funcional semidependente.
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Por outro lado, algumas limitações devem ser destacadas: (I) embora os instrumentos
utilizados nesse trabalho sejam validados e reportados de maneira recorrente na literatura, é preciso
registrar que as informações foram sinalizadas pelos próprios voluntários. Para garantir a
segurança dessas informações, os pesquisadores confirmaram a veracidade com os cuidadores da
ILPI; (II) durante a realização da pesquisa, a ILPI possuía 62 internos, dos quais 26 tinham idade
entre 48 e 59 anos (não foram incluídos no estudo). Embora a associação benemérita de caridade
receba o nome de “Lar dos Velhinhos”, nem todos os moradores enquadram-se na classificação
idosa (60 anos ou mais). Isso acontece por que este espaço é o único lugar da cidade que abriga
pessoas em situações de risco. Portanto, apenas 4 idosos da ILPI não participaram do estudo,
perfazendo uma amostra de 32 idosos. Nós avaliamos esse tamanho amostral pequeno para uma
análise inferencial robusta. Sendo assim, sugerimos que as generalizações dos resultados desse
estudo sejam feitas cautelosamente; e (III) o delineamento de corte transversal desse estudo nos
impossibilitou verificar os fatores de risco, ao longo do tempo, para a dependência funcional entre
os idosos institucionalizados. Isso é importante, pois pode auxiliar no planejamento de ações que
promovam a saúde, qualidade de vida e bem-estar desta população. Além disso, sugerimos uma
intervenção com exercício físico para verificar o seu efeito sobre o desempenho das ADV e AIVD,
que são marcadores da CF.
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