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Resumo

O envelhecimento  é  uma realidade vivenciada em âmbito  mundial,  refere-se  a  alterações  progressivas  do
processo biológico sendo ele representado por alterações da fisiologia do organismo podendo exercer um impacto
na  capacidade  funcional  do  individuo.  Dessa  forma  o  objetivo  desse  estudo  é  identificar  e  estratificar  a
capacidade funcional do idoso. O presente projeto será desenvolvido e aplicado aos idosos acolhido e atendidos
na Unidade Básica de Saúde do Pinheiro, Capanema- PR, tendo como publico alvo os idosos atendidos com idades
de 60 a 80 anos, a fim de estratificar e identificar os de maior vulnerabilidade.
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PROBLEMA/SITUAÇÃO

    Envelhecimento refere-se a alterações de cunho biológico, realidade vivenciada em âmbito mundial,
sendo um processo natural, irreversível e dinâmico, envolvendo alterações físicas, comportamentais e
psicológicas (GONÇALVES et al., 2011) que resultam em implicações de cunho social, médico e de políticas
públicas, por exigir um melhor atendimento para essa faixa etária.

    No censo demográfico brasileiro, realizado em 2010, evidenciou que a quantidade de idosos no Brasil
alcançou 10,8% da população, correspondendo a cerca de 20,5 milhões de indivíduos. Dessa forma, estima-se
que o país até 2025, seja classificado como o sexto país do mundo com maior número de idosos (IBGE, 2010).
Para Rauen et al. (2008) a mudança no perfil demográfico apresenta como consequência um aumento na
prevalência de doenças crônicas e degenerativas associado a redução da capacidade física e funcional com o
avanço da idade.

    A capacidade funcional pode ser definida como habilidade para realização de atividades de cuidado e de
independência. (LINO et al., 2008), dessa maneira o declínio da capacidade funcional está relacionado a
fragilidade e vulnerabilidade uma vez que as funções como cognição, mobilidade e comunicação são
comprometidas ao envelhecer segundo Lisboa e Chianca (2012).

    A avaliação clínica na população idosa não é suficiente para assegurar a real condição de saúde do idoso,
uma vez que os níveis de independência e funcionalidade apresenta importante relevância, sendo, pois, a
avaliação funcional que vem contribuir para um planejamento de assistência adequado ao seu estado clínico
funcional. Segundo Paixão Junior e Rechenheim (2005), os métodos utilizados para a realização da avaliação da
capacidade funcional consistem na observação direta através de testes de desempenho ou indireta por meio de
questionários aplicados e entrevistas sistematizadas.

   



ESTUDO DA LITERATURA

    O envelhecer traz consequências dentre elas alterações sistêmicas e, principalmente, o aumento na
prevalência de doenças crônicas e degenerativas que podem resultar na diminuição da capacidade funcional
alerta (RAUEN et al., 2008). Com isso, evidenciamos que a incapacidade funcional é marcada pela dificuldade de
realização de certas atividades de rotina ou pela impossibilidade de executá-las, ocasionando maior dependência
e vulnerabilidade, reduzindo a qualidade de vida. (LISBOA; CHIANCA, 2012).

    Através da avaliação funcional podemos sistematizar e mensurar os níveis nos quais o idoso se enquadra,
delimitando cada caso, avaliando a integridade física, qualidade de autocuidado, qualidade no desempenho dos
papéis, estado intelectual, atividades sociais e estado emocional. (OLIVEIRA; GORETTI; PEREITA, 2006).

    A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, promulgada no Brasil em 2006, estabelece como foco a
manutenção da capacidade funcional dos idoso, tendo como um de seus eixos norteadores o enfrentamento da
fragilidade dos idosos (BRASIL, 2006). A avaliação funcional é fundamental e determinará tanto o comportamento
funcional do idoso, quanto sua necessidade de auxílio. (BRASIL, 2006).

    Os métodos utilizados para realização de uma avaliação funcional consistem na observação direta (testes
de desempenho) e por questionários, aplicados através de entrevista face a face, sistematizados por meio de uma
série de escalas que determinam as condições atuais da saúde do idoso, sendo elas as escalas de Katz, de Lawton
e Brody e a Medida de Incapacidade Funcional (MIF). (PAIXÃO JUNIOR; REICHENHEIN, 2005).

    A avaliação da saúde do idoso é de grande importância para realizar o diagnóstico, o prognóstico e uma
análise clínica do estado geral de saúde do idoso, também usada como base para adequação de tratamentos e
necessidades especiais. Não podemos desconsiderar a importância da avaliação cognitiva e mental, porém
alterações na avaliação funcional são indicativas de alterações nesses outros aspectos, explica-se isso através a
importante relação entre declínio funcional e altos índices de hospitalização e/ou mortalidade em idosos. (SILVA,
2009). 

    2.1 Escala de Katz

     A escala de Katz ou Índice de Independência em Atividade da Vida Diária (EIAVD) é um dos instrumentos
mais antigos e mais citados na literatura nacional e internacional para avaliação da capacidade funcional.
(LISBOA; CHIANCA, 2012). Foi publicada em 1963 em um artigo chamado Studies of Ilness in The Aged, The index
of ADL: A Standardized Measure of Biological and Psychossocial Functio e em 1984, com a autorização do autor,
foi publicada uma nova escala, onde adaptaram os índices em 3 categorias: mais independente (Katz A e B),
intermediário (Katz C, D e E) e mais dependente (Katz F e G). Em 1998, uma nova versão do índice de ADL de Katz
foi publicada onde as principais mudanças se referem à criação de um ponto de corte para dependência e
independência. (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007).

    Para Souza et al. (2013), cada quesito classifica o idoso como sendo dependente (zero pontos) ou
independente (um ponto) em cada atividade avaliada. Na soma das atividades, é gerado um escore final que
determina os seguintes pontos: zero a dois (muito dependente), três ou quatro (dependência moderada) e cinco
ou seis (independente).

    A escala de Katz avalia as Atividades de Vida Diária (AVD) básicas, dentre elas estão: banhar-se, vestir-se,
ir ao banheiro, alimentar-se, transferir-se da cama para a cadeira e ter continência. A independência dessas
atividades significa que a tarefa é desempenhada sem supervisão, direção ou ajuda. (EID; KAIRALLA; CAMPORA,
2012). 

Quadro 1 - Avaliação de Atividades básicas da vida diária - Escala de Katz

 



Fonte: Tratado de Geriatria e Gerontologia 4 ed.



    

    A interpretação dessa escala ocorre da seguinte maneira:

Independente em todas as seis funções:

Independente em cinco funções e dependente em uma função;

Independente em quatro funções e dependente em duas funções;

Independente em três funções e dependente em três funções;

Independente em duas funções e dependente em quatro funções;

Independente em uma função e dependente em cinco funções;

Dependente em todas as seis funções.

    Segundo Andrade et al. (2008) a escala demonstra a dinâmica da instalação da incapacidade no processo
de envelhecimento, auxiliar prognósticos, avaliar demandas assistências, determinar efetividade do tratamento,
além de contribuir para a reabilitação

2.2 ESCALA DE LAWTON E BRODY 

    Para Lawton e Brody (1969) a escala é eficaz no estudo de uma população idosa,
tanto no contexto hospitalar como na comunidade, não estando adaptada para pessoas
idosas institucionalizadas.

    Esta escala contempla um nível mais complexo da funcionalidade diferenciando-se
da Escala de Katz pela avaliação do grau de limitação individual, em atividades instrumentais
como: usar meios de transporte, manipular medicamentos, realizar compras, tarefas
domésticas leves e pesadas, utilizar telefone, preparar refeições e cuidar das próprias
finanças. (MENDES, 2008).

    Segundo Lawton e Brody (1969) a escala avalia oito funções para as mulheres sendo
a capacidade para utilizar o telefone, fazer compras, preparar refeições, cuidar da casa, lavar
a roupa, meios de transporte, responsabilidade pela própria medicação e habilidade para
cuidar das finanças, e para os homens são cinco funções sendo excluídos para esse grupo as
indagações acerca de preparação de alimentos e limpeza. A pontuação varia de 0 (Indicando
Dependência) até 8 (Independente) para as mulheres e de 0-5 para os homens. 

 



 





Fonte: Tratado de Geriatria e Gerontologia 4 ed.

    Depois de ter sido respondido os nove itens, os valores das respostas escolhidas são somados e o valor
final é avaliado dentro das seguintes medidas:

09 pontos - totalmente dependente.

10 a 15 pontos - dependência grave.

16 a 20 pontos - dependência moderada.

21 a 25 pontos - dependência leve.

25 a 27 pontos - independente.

    Portanto, o índice de Lawton é uma forma de avaliação das condições da população idosa, podendo ser de
grande utilidade para criação de rotas específicas para cada caso, melhoras nos cuidados, de acompanhar a
evolução de cada idoso e atentar aos acompanhantes sobre a situação do paciente, que muitas vezes pode
passar despercebida. Assim, a escala contribui na tarefa de zelar pela qualidade de vida e segurança do paciente
idoso, deixando evidente a necessidade de fazer parte da análise dos pacientes, quando idosos, e seu valor como
uma avaliação de seguridade.

 

    2.3 Medida da incapacidade funcional

 

    Segundo Scattolin, Diogo e Colombo (2007) a Medida da Incapacidade Funcional (MIF) instrumento
desenvolvido com objetivo de padronizar conceitos e definições de incapacidade, bem como de ser obter uma
avaliação integral da reabilitação baseada em atividades habituais.

    De acordo com Coutinho et al., (2012) esse instrumento permite avaliar a demanda de cuidados
necessários a uma pessoa para a realização das atividades motoras e cognitivas, possibilitando identificar a
capacidade funcional do idoso.

    A Medida Da Incapacidade Funcional tem como função avaliar a independência funcional com base em 18
atividades diárias pontuadas de um a sete, onde um corresponde à dependência total e sete à independência
completa. Essas atividades são divididas em dois grupos, um o grupo motor que refere às dimensões de
autocuidado, controle de esfíncter, mobilidade e locomoção e outro grupo cognitivo, que se refere as dimensões
de comunicação e cognição social. (MINOSSO et al., 2010).

    Compreendemos como autocuidado a avaliação da higiene matinal, banho, vestir-se acima e abaixo da
cintura, uso do vaso sanitário, o controle do esfíncter, a mobilidade refere-se sair do leito para a cadeira, para o
sanitário, chuveiro e locomoção que envolve a avaliação da marcha, do desempenho para subir e descer escadas,



e também a comunicação que compreende as expressões e a cognição social. (SCATTOLIN; DIOGO; COLOMBO,
2007).

    A MIF é aplicada através de entrevistas a partir das observações durante a consulta, sendo esse um
instrumento que atende critérios de confiabilidade, validade, precisão, praticidade e facilidade. (COUTINHO et al.,
2012). 

Figura 3. Funções avaliadas pela MIF

Fonte: Ministério da saúde, 2007

 

Figura 4. Funções avaliadas pela MIF

Fonte: Ministério da saúde, 2007



OBJETIVOS

Objetivo Geral: Identificar e estratificar os idosos com maior vulnerabilidade atendidos na área adstrita a
Unidade Básica de Saúde do Pinheiro no município de Capanema-PR.

Objetivos Especificos : 

- Estratificação dos idosos através da escala de Katz e Lawton;

-Avaliar a capacidade funcional dos idosos atendidos;

- Identificar os riscos aos quais o idoso estão mais suscetíveis;

- Reduzir iatrogenias;

- Definir metas terapêuticas e promover um bom vínculo entre o profissional e o idoso;

- Avaliar as limitações do paciente idoso;



AÇÕES

Local: O projeto será realizado na Unidade Básica de Saúde do Pinheiro no município de Capanema-PR.

Publico alvo: Idosos de 60 a 80 anos cadastrados na Unidade Básica de Saúde do município de Capanema-PR.

Participantes: Profissionais que atuam na equipe de saúde do local, sendo eles, médico da estratégia da família,
enfermeira, técnico de enfermagem e agentes comunitário de saúde.

Ações: 

Os idosos durante o atendimento médico e do enfermeiro serão avaliados através das escalas de Katz e Lawton,
essa ferramenta permitirá avaliar as  medidas a serem tomadas em relação ao cuidado como, por exemplo, a
necessidade de acompanhante durante as consultas, avaliação do déficit de audição e de comunicação entre
outros.

Orientar sobre a forma correta do uso das medicações a fim de reduzir a iatrogenia medicamentosa, elaborando
formas de identificação práticas  para cada medicamento a  ser  usado,  por  exemplo,  manhã,  tarde e  noite
conforme cada necessidade. O Agente Comunitário de Saúde durante a visita domiciliar fará o monitoramento
quanto ao uso correto da medicação.

Serão realizadas rodas de conversas pela equipe de saúde com temas voltados para as principais doenças que
afetam essa população como a diabete e hipertensão. Essa ação visa orientar sobre as causas de cada patologia,
os riscos da interrupção do tratamento e o uso correto das medicações. 

 



RESULTADOS ESPERADOS

    Espera-se que o projeto possa contribuir com a prevenção e promoção à saúde, com ênfase na saúde do
idoso, uma vez que o mesmo promoverá impactos positivos como à identificação e estratificação dos idosos com
maior  vulnerabilidade  e  suas  limitações,  visando  minimizar  os  danos  a  saúde  do  idoso.  Através  desta
estratificação pretende-se que as intervenções sejam realizadas oportunamente reduzindo a iatrogênia, definindo
metas terapêuticas individualizadas priorizando os cuidados a cada situação. A equipe terá a oportunidade de
organizar o processo de trabalho promovendo uma saúde de qualidade.
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