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RESUMO 

 

Introdução: O número elevado de admissões hospitalares de idosos representa um indicador 

significativo para avaliação das condições de saúde dessa clientela. A admissão hospitalar 

pode ser um indicativo de fragilidade relacionada à perda de capacidade funcional, 

interferindo na qualidade de vida e aumentando os custos com tratamento. Durante a 

hospitalização cabe a Enfermagem avaliar continuamente esse idoso, identificando elementos 

que possam subsidiar o planejamento e implementação dos cuidados de enfermagem visando 

proporcionar uma assistência integral e segura, considerando as alterações inerentes ao 

processo de envelhecimento articuladas às decorrentes do adoecimento que repercutem 

diretamente na autonomia, independência e capacidade funcional dessa clientela. Objeto de 

estudo: Capacidade Funcional do idoso durante o processo de hospitalização. Hipótese 

investigativa: A capacidade funcional do idoso tende a sofrer declínio durante o processo de 

hospitalização. Objetivo geral: Elaborar um Protocolo de Enfermagem com foco na 

Capacidade Funcional do Idoso Hospitalizado; Objetivos específicos: Caracterizar o perfil 

socioeconômico e de saúde de idosos hospitalizados; Avaliar de modo sequencial a 

capacidade funcional do idoso, durante a hospitalização. Método: Estudo longitudinal, com 

abordagem quantitativa, envolvendo acompanhamento da capacidade funcional do idoso 

hospitalizado. Participaram 37 idosos, de ambos os sexos, internados nas enfermarias de 

clínica médica masculina e feminina de um Hospital Geral no município de Campos dos 

Goytacazes- RJ e de um Hospital Universitário no município de Niterói-RJ. A produção de 

dados ocorreu de maio à setembro de 2016, mediante análise documental inicial dos 

prontuários dos idosos hospitalizados, para caracterização do perfil socioeconômico e de 

saúde; aplicação das escalas de avaliação funcional: Escala de Katz, Escala de Lawton & 

Brody e Mini-Cog, para acompanhar a capacidade funcional dos idosos durante a 

hospitalização, semanalmente; elaboração de um protocolo de enfermagem com foco na 

capacidade funcional do idoso hospitalizado. Os dados foram submetidos à análise estatística 

descritiva e inferencial; a análise do tempo de sobrevivência até o declínio funcional foi feita 

pela metodologia de Kaplan-Meier; a associação entre as variáveis e o risco de declínio da 

capacidade funcional no tempo de internação foi investigada por Modelos de Riscos 

Proporcionais de Cox. Resultados: Houve maior proporção do sexo masculino, baixa 

escolaridade e baixa renda; A faixa etária predominante foi de 65 à 67,5 anos com período de 

internação de 10 à 15 dias. O principal diagnóstico medico foi doença cardiovascular e a 

comorbidade mais frequente hipertensão arterial sistêmica. Constatou-se maior incidência de 

declínio no rastreio cognitivo, seguido das Atividades Instrumentais de Vida Diária e, por 

último, das Atividades Básicas de Vida Diária. A incidência de quedas foi diretamente 

proporcional à de declínio funcional. O tempo até a ocorrência do declínio das pontuações nas 

escalas foi de 14 dias ou mais para homens e 21 dias ou mais para mulheres. Foram 

considerados alguns fatores de risco aumentado para declínio nas pontuações das escalas, 

dentre eles a hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular cerebral e número de 

internações. O protocolo elaborado espera fornecer subsídios para sistematizar a avaliação 

funcional do idoso durante a hospitalização e direcionar planejamento dos cuidados de 

enfermagem. Conclusão: A capacidade funcional do idoso tende a sofrer declínio durante o 

processo de hospitalização.Cabe ao enfermeiro avaliar a capacidade funcional dessa clientela 

modo a implementar cuidados adequados às demandas desse grupo, evitando 

compromometimento funcional e dependência. Identificou-se a necessidade de um espaço 

destinado à assistencia da população idosa. O planejamento de alta e o monitoramento dos 

idosos após a alta hospitalar foi sugerido. Espera-se contribuir para reduzir possíveis riscos da 
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hospitalização de idosos, com foco na capacidade funcional, e para melhorar a qualidade da 

assistência de enfermagem, centrada nas especificidades do idoso. A utilização do protocolo 

elaborado pode implicar na redução do tempo de permanência hospitalar dos idosos, redução 

dos custos gerados por este evento e no aumento da qualidade dos serviços prestados pela 

instituição à clientela idosa. 

Descritores: Enfermagem geriátrica, saúde do idoso, hospitalização, incapacidade funcional, 

avaliação geriátrica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The high number of hospital admissions for the elderly represents a significant 

indicator for the evaluation of the health conditions of this clientele. Hospital admission may 

be indicative of fragility related to loss of functional capacity, interfering with quality of life 

and increasing treatment costs. During hospitalization it is up to Nursing to continuously 

evaluate this elderly person, identifying elements that can subsidize the planning and 

implementation of nursing care, aiming to provide integral and safe care, considering the 

inherent alterations to the aging process articulated to those resulting from illness that directly 

affect autonomy, Independence and functional capacity of this clientele. Study object: 

Functional capacity of the elderly during the hospitalization process. Investigative 

hypothesis: The functional capacity of the elderly tends to decline during the hospitalization 

process. General objective: To elaborate a Nursing Protocol focusing on the Functional 

Capacity of Hospitalized Elderly; Specific objectives: To characterize the socioeconomic and 

health profile of hospitalized elderly; To evaluate sequentially the functional capacity of the 

elderly during hospitalization. Method: Longitudinal study, with quantitative approach, 

involving the monitoring of the functional capacity of the hospitalized elderly. Participants 

were 37 elderly men and women hospitalized in the male and female medical clinics of a 

General Hospital in the city of Campos dos Goytacazes, RJ, and a University Hospital in the 

city of Niterói, RJ. The production of data occurred from May to September 2016, through an 

initial documentary analysis of the medical records of the hospitalized elderly, to characterize 

the socioeconomic and health profile; Application of the functional assessment scales: Katz 

Scale, Lawton & Brody Scale and Mini-Cog, to monitor the functional capacity of the elderly 

during hospitalization, weekly; Elaboration of a nursing protocol focusing on the functional 

capacity of hospitalized elderly. Data were submitted to descriptive and inferential statistical 

analysis; The analysis of survival time to functional decline was done by the Kaplan-Meier 

methodology; The association between the variables and the risk of functional capacity 

decline during hospitalization time was investigated by Cox Proportional Risk Models. 

Results: There was a higher proportion of males, low schooling and low income; The 

predominant age group was from 65 to 67.5 years with hospitalization period of 10 to 15 

days. The main medical diagnosis was cardiovascular disease and the most common comorbid 

systemic arterial hypertension. There was a higher incidence of decline in cognitive screening, 

followed by the Instrumental Activities of Daily Living and, finally, the Basic Activities of 

Daily Living. The incidence of falls was directly proportional to that of functional decline. 

The time until the occurrence of the decline in the scales was 14 days or more for men and 21 

days or more for women. We considered some increased risk factors for a decline in scales 

scores, including systemic arterial hypertension, stroke and number of hospitalizations. The 

elaborated protocol hopes to provide subsidies to systematize the functional evaluation of the 

elderly during the hospitalization and to direct nursing care planning. Conclusion: The 

functional capacity of the elderly tends to decline during the hospitalization process. It is up to 

the nurse to evaluate the functional capacity of this clientele so as to implement care 

appropriate to the demands of this group, avoiding functional compromise and dependence. It 

was identified the need of a space destined to the assistance of the elderly population. 

Planning for discharge and monitoring of the elderly after hospital discharge was suggested. It 

is hoped to contribute to reduce possible risks of hospitalization of the elderly, focusing on 

functional capacity, and to improve the quality of nursing care, focusing on the specifics of 

the elderly. The use of the protocol can lead to a reduction in the length of hospital stay of the 
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elderly, a reduction of the costs generated by this event, and an increase in the quality of 

services provided by the institution to elderly clients. 

 

Descriptors: Geriatric nursing, elderly health, hospitalization, functional disability, geriatric 

assessment. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Tema e sua Contextualização 

 

O envelhecimento acelerado da população brasileira acarreta importantes 

modificações não apenas na estrutura etária populacional, mas também no perfil 

epidemiológico, configurando um quadro em que as doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), passam a ser predominantes, em relação às doenças transmissíveis1. 

O envelhecimento traz como consequência alterações fisiológicas que resultam em um 

declínio de capacidades. O indivíduo apresenta uma diminuição da capacidade funcional, que, 

muitas vezes, gera limitações durante a realização das atividades de vida diária, tanto básicas 

como instrumentais, comprometendo a sua qualidade de vida2. 

Na população idosa, a maior prevalência de doenças crônicas, comorbidadese 

incapacidades aumenta a demanda desse segmento populacional pelos serviços de saúde, em 

comparação com outras faixas etárias, gerando maior custo. Os idosos são hospitalizados com 

maior frequência, quando comparados aos mais jovens e apresentam tempo médio de 

permanência hospitalar maior, além de possuírem um índice de (re)internações mais elevado1, 

3. 

 

Figura 1: Esquema explicativo A. 

Fonte:Silva, 2016 

 

A hospitalização acarreta uma série de repercussões de natureza social, econômica, 

física e emocional tanto ao paciente quanto aos seus familiares. Entretanto, no que concerne 



 

18 

 

 

ao idoso, este evento pode significar isolamento social, maior exposição a riscos do ambiente, 

perda da autonomia e imposição de diferentes graus de imobilidade, que repercutem em 

maiores riscos para o declínio funcional e aumento da dependência. 

Nesse sentido, o aumento da dependência do idoso acaba por implicar no 

comprometimento da sua qualidade de vida. A equipe de saúde deve estar preparada para 

identificar essas demandas, avaliando e implementando ações numa perspectiva integral, para 

atender às especificidades, necessidades e limitações inerentes ao processo de 

envelhecimento.   

Cabe ressaltar, que essas necessidades e limitações podem ser agravadas com a doença 

e com o processo de hospitalização, podendo, este último, gerar consequências iatrogênicas. 

A iatrogeniase refere a qualquer alteração patológica que ocorre no paciente decorrente da 

atuação dos profissionais de saúde, de forma certa ou errada, da qual resultam consequências 

prejudiciais para a saúde. Além disso,é uma das cinco síndromes geriátricas, chamadas “5 Is” 

da geriatria, a saber: Instabilidade Postural, Incontinência Urinária, Insufuciência Cerebral, 

Iatrogenia e Isolamento Social.O idoso ao ser hospitalizado pode estar sujeito a iatrogenias, 

sendo o principal tipo a reação adversa a medicamentos4,5. 

O idoso então pode entrar num ciclo onde o declínio funcional leva à dependência, 

esta, por sua vez, leva à hospitalização, e a hospitalização pode acarretar um declínio 

funcional mais severo. 

 

Figura 2: Esquema explicativo B. 

Fonte: Silva, 2016 
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Nessa perspectiva, a avaliaçãoda funcionalidade do idoso torna-se fundamental para 

embasar a elaboração de ações de enfermagem compatíveis com suas demandas, favorecendo 

a manutenção ou a recuperação da capacidade funcional durante a hospitalização. Além disso, 

é importante a redução de possíveis danos e prevenção do desenvolvimento de incapacidades, 

considerando que é na funcionalidade que devem estar pautadas todas as ações de saúde 

voltadas para o idoso. 

 

1.2 Objeto de Estudo: Capacidade Funcional do idoso durante o processo de hospitalização 

 

1.3 Hipótese Investigativa: A capacidade funcional do idoso tende a sofrer declínio durante o 

processo de hospitalização. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral: Elaborar um Protocolo de Enfermagem com foco na Capacidade 

Funcional do Idoso Hospitalizado. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o perfil socioeconômico e de saúde do idoso hospitalizado; 

 Avaliar de modo sequencial a capacidade funcional do idoso durante a hospitalização; 

 

1.5 Justificativa e Relevância 

 

O envelhecimento populacional acelerado tem profundas implicações, configurando 

importantes desafios para a sociedade, principalmente para o sistema de saúde. A transição 

demográfica, evidenciada pelo aumento no número de idosos, fez experimentar uma transição 

epidemiológica, com elevação dos índices das doenças crônicas não transmissíveis, suas 

complicações e consequente desenvolvimento de incapacidades.  Nesse contexto, a 

preocupação com as condições necessárias à manutenção da qualidade de vida das pessoas 

idosas tem crescido, e os temas relacionados às políticas públicas e às ações de proteção e 

cuidado específicos para idosos vem adquirindo relevância6.  
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Esse fenômeno tem desencadeado debates e estudos entre os profissionais 

enfermeiros, no que se refere ao planejamento e a implementação de cuidados que favoreçam 

a qualidade de vida dos idosos. Esta preocupação tem servido de incentivo para a realização 

de pesquisas que possam melhor caracterizar este grupo e discutir intervenções de 

enfermagem que melhor se apliquem às situações clínicas e problemas de vida desta 

população7. 

Nesta perspectiva, a Organização Mundial de Saúde8apresentou proposições para a 

abordagem do envelhecimento saudável e ativo tais como a promoção da saúde e os 

comportamentos saudáveis em todas as idades para prevenir ou retardar o desenvolvimento de 

doenças crônicas; a diminuição das consequências de doenças crônicas por meio da detecção 

precoce e da qualidade dos cuidados, criando ambientes físicos e sociais que promovam a 

saúde e a participação dos idosos (acessibilidade, transporte, ligações intergeracionais, 

atitudes sociais e organização do serviço) e a mudança de atitudes sociais para incentivar a 

participação dos idosos9. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI, aprovada pelo Ministério da 

Saúde através da Portaria 2528/GM, de 19 de outubro de 2006, considera que o conceito de 

saúde para a pessoa idosa se traduz mais pela preservação de sua autonomia e independência 

que pela presença ou ausência de doença, e enfatiza que envelhecer mantendo a capacidade 

funcional e a autonomia, é a meta de toda ação de saúde10. 

Em 2008, o Ministério da Saúde publicou a Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (ANPPS), tendo como pressuposto respeitar as necessidades nacionais e 

regionais de saúde e aumentar a indução seletiva para a produção de conhecimentos e bens 

materiais e processuais nas áreas prioritárias para o desenvolvimento das políticas sociais. 

Foram elaborados diversos tópicos prioritários de pesquisa em saúde, divididos em 

subagendas, dentro das quais a subagenda6 traz como prioridade a Saúde do Idoso. Dentro da 

subagenda6, foram estabelecidos tópicos de prioridade, onde esta pesquisa contempla o tópico 

6.3.6, que prioriza o desenvolvimento e avaliação de estratégias de reabilitação: 6.3.6.3 

Reabilitação funcional no que se refere à fragilidade, imobilidade, instabilidade, iatrogenia, 

incontinências, disfunção cognitiva, infecções, desnutrição, edentulismo e outros agravos de 

saúde bucal; Tópico 6.3.7, que prioriza o desenvolvimento e validação de instrumentos de 

aferição de saúde e qualidade de vida dos idosos11. 
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Em um estudo realizado por Pereira et al12, ao investigar-se do perfil da capacidade 

funcional dos idosos hospitalizados, observou-se que a maioria era semi-dependente ou 

dependente para as atividades de vida diária, tanto para as básicas quanto para as 

instrumentais. Outros estudos indicam que: o idoso hospitalizado, em geral, recebe um 

cuidado generalizado com base em parâmetros da fase adulta13, este cuidado pouco reverte em 

benefício para o idoso14, 15, o declínio da capacidade funcional seria observado em grande 

parte dos idosos hospitalizados e a hospitalização pode ser considerada preditora de 

readmissões hospitalares futuras16, 17, 18. 

Nesse sentido, a avaliação da capacidade funcional é uma ação importante a ser 

realizada pelos profissionais durante a hospitalização, pois fornecem parâmetros para o 

planejamento assistencial19.  

Á luz dessas considerações, evidencia-se a necessidade de pesquisas voltadas à 

capacidade funcional dos idosos, especialmente os hospitalizados, visando implementar 

melhores práticas que promovam a manutenção e recuperação da capacidade funcional dos 

idosos durante o processo de hospitalização. 

O estudo pretende contribuir com o planejamento de uma assistência de enfermagem 

voltada para as necessidades e demandas do idoso hospitalizado, com base nos princípios 

gerontológicos, que preconizam uma abordagem integral, tendo como metas preservar sua 

autonomia, independência e capacidade funcional em um ambiente acolhedor e seguro e, 

também, para a elaboração de estratégias para melhor assistir ao idoso hospitalizado, 

direcionando as decisões e ações assistenciais centrada na pessoa idosa, resultando na melhoria 

da qualidade da assistência a essa clientela, a partir de evidências científicas. 

O estudo pretendedespertar outras pesquisas sobre o contexto do idoso hospitalizado e 

sua capacidade funcional, contribuindocom as discussões sobre a temática e prática 

relacionada, favorecendo a  ampliação do conhecimento e assistência baseadas em evidências. 

Outrossim, os resultados do estudo poderão subsidiar a elaboração e desenvolvimento 

de programas de educação permanente da equipe de enfermagem nas instituições, visando seu 

preparo para saber identificar, avaliar e implementar uma assistência sistematizada, que 

propicie ao idoso uma hospitalização segura e efetiva nos níveis de prevenção, recuperação e 

manutenção da saúde, com foco na funcionalidade, considerando as especificidades do 

envelhecimento aliadas ao processo de adoecimento e hospitalização da pessoa idosa. 
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2.FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 

 

2.1 Envelhecimento Populacional 

  

Segundo Camarano e Kanso20, na perspectiva cronológica, o ser humano envelhece à 

medida que sua idade aumenta. Este é considerado um processo biológico, irreversível, 

natural e individual, que é acompanhado por perdas progressivas de função e de papéis 

sociais, sendo um processo único e dependente de capacidades básicas, adquiridas e do meio 

ambiente.  

O envelhecimento populacional ocorre quando aumenta a participação da população 

idosa no total da população. É acompanhado pela idade média da população e pode ser 

revertido se a fecundidade aumentar. Demograficamente, o envelhecimento populacional é o 

resultado da manutenção por um período de tempo razoavelmente longo de taxas de 

crescimento da população idosa superiores as da população mais jovem, implicando em 

alteração na vida dos indivíduos, nas estruturas familiares, na demanda por políticas públicas 

e distribuição dos recursos na sociedade20. 

A definição da população idosa vem, desde 1982, na qual, em países 

subdesenvolvidos, são consideradas idosas pessoas com 60 anos ou mais e, em países 

desenvolvidos, pessoas com 65 anos ou mais21. 

O processo do envelhecimento faz parte da vida e da história da humanidade. Pode-se 

verificar um aumento significativo da população idosa a partir do século XX, que veio 

acompanhado pelo avanço da tecnologia, sendo um fenômeno social de grande relevância e 

aliado à possibilidade de usufruir da longevidade com qualidade de vida. Apesar de esse fato 

ser mais visível nos países desenvolvidos, começa também a ser percebido nos países em 

desenvolvimento22. 

O mudo está envelhecendo e, no Brasil, as mudanças se acentuaram após os anos 

1960, em decorrência da diminuição expressiva da fecundidade, passando o país por uma das 

transições demográficas mais rápidas do mundo. A transformação radical do perfil 

demográfico corresponde a uma das mais importantes modificações estruturais verificadas na 

sociedade brasileira, com diminuições na taxa de crescimento populacional e modificações na 

estrutura etária, com crescimento lentificado do número de crianças e adolescentes, 

juntamente a um crescimento da população em idade ativa e de pessoas idosas23. 
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O envelhecimento é um fenômeno mundial, ocorrendo em vários países, e o número 

de pessoas idosas aumenta em ritmo mais acelerado do que o número de pessoas que nascem, 

ocasionando alterações nos gastos dos países em uma série de áreas importantes, por diversas 

situações. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2009, o 

Brasil contava com uma população de cerca de 21 milhões de pessoas de 60 anos ou mais de 

idade. Com uma baixa taxa de fecundidade, articulada com outros fatores, tais como avanços 

tecnológicos, principalmente na área da saúde, os idosos ocupam um espaço significativo na 

sociedade brasileira. No período de 1999 a 2009, o peso relativo dos idosos (60 anos ou mais 

de idade) no conjunto da população passou de 9,1% para 11,3%24. 

Frente às transformações no perfil demográfico brasileiro, as projeções populacionais 

são fundamentais para a avaliação dos desafios, oportunidades e tomadas de decisão6. De 

acordo com as projeções, considerando o grupo etário de 60 anos ou mais, observa-se 

duplicação do mesmo, no período de 2000 a 2020, ao passar de 13,9 para 28,3 milhões, 

elevando-se, em 2050, para 64 milhões. Em 2030, o número de idosos ultrapassa o de crianças 

e adolescentes (menores de 15 anos de idade), em cerca de 4 milhões, diferença que se eleva 

para 35,8 milhões, em 2050 (64,1 milhões contra 28,3 milhões, respectivamente). Em 2050, 

os idosos representarão 28,8% contra 13,1% de crianças e adolescentes no total da população. 

Mantidas as hipóteses de queda futura dos níveis da fecundidade no País, ter-se-á, em 2050, 

226 idosos de 60 anos ou mais para cada 100 crianças e adolescentes23. 

Considerando pessoas de 60 anos ou mais de idade, faixa etária definida como idosa 

pela Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso25,o Censo 

Demográfico 2000, este grupo era de 14 536 029 pessoas e correspondia a 8,5% da 

população. O Censo Demográfico 2010 revelouque 20.590.599 de pessoas estavam nesse 

grupo etário, representando um crescimento relativo, no período, de 41%26. 

De acordo com Borges, Campos e Silva6, O segmento populacional que mais aumenta 

na população brasileira é o de idosos, com taxas de crescimento de mais de 4% ao ano no 

período de 2012 a 2022. A população com 60 anos ou mais de idade passa de 14,2 milhões, 

em 2000, para 19,6 milhões, em 2010, devendo atingir 41,5 milhões, em 2030, e 73,5 

milhões, em 2060. 

Segundo Santos3, a Organização Mundial de Saúde (OMS) realizou projeções 

estatísticas sobre o Brasil, onde, entre 1950 e 2025, a população idosa aumentará 16 vezes, ao 

passo que a população normal terá um aumento de 5 vezes. Esta elevação da população idosa 
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colocará o Brasil como a 6ª população de idosos do mundo, com aproximadamente 32 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Nos países desenvolvidos, essa transição 

demográfica ocorreu de forma gradual ao longo de um período maior, como consequência do 

desenvolvimento socioeconômico e cultural. Porém, no Brasil, essa transição ocorreu de 

forma brusca e acelerada, impactando em uma sociedade despreparada para esse fenômeno. 

Além das mudanças no perfil populacional, o Brasil tem experimentado uma transição 

epidemiológica, com alterações relevantes no quadro de morbimortalidade. As doenças 

infectocontagiosas, que representavam 40% das mortes em 1950, são responsáveis hoje por 

menos de 10%. Em contrapartida, as doenças cardiovasculares, em 1950, eram causa de 12% 

das mortes e, atualmente, representam mais de 40%. O Brasil, que possuía um perfil de 

mortalidade típico da população jovem, passa a ter um perfil caracterizado por enfermidades 

complexas e mais onerosas, comuns das faixas etárias mais avançadas23. 

O envelhecimento populacional faz com que a saúde dos idosos se torne um 

importante foco de atenção, pois, à medida que a pessoa envelhece, aumentam as chances de 

desenvolver uma doença crônica. Segundo o IBGE26, somente 22,6% das pessoas de 60 anos 

ou mais de idade declararam não possuir doenças. Para aqueles de 75 anos ou mais de idade, 

esta proporção cai para 19,7%. Quase metade (48,9%) dos idosos sofria de mais de uma 

doença crônica e, no subgrupo de 75 anos ou mais de idade, a proporção atingia mais da 

metade (54,0%).  

O envelhecimento nos coloca em um novo panorama, no qual as doenças são crônicas, 

exigem diagnósticos e tratamento de alto custo, geralmente evoluindo com complicações e 

incapacidades, perda da autonomia e da independência, gerando grandes desafios para a 

sociedade, principalmente o setor da saúde. 

 

2.2 Políticas Públicas do Idoso 

 

O envelhecimento é um processo universal que é compreendido por uma diminuição 

das atividades funcionais e possui tendências específicas em relação às enfermidades, que 

levam continuamente a construção de políticas públicas para o idoso. Essas políticas estão 

voltadas não só para o idoso como também para os profissionais da saúde, visando a sua 

divulgação e implementação27. 
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O Estatuto do Idoso, criado pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, veio 

garantir, na especificidade, os direitos fundamentais da pessoa idosa, principalmente no que se 

refere às suas condições de saúde, dignidade e bem-estar. Considera idoso, pessoa com idade 

igual ou superior a 60 anos25.  

No Capítulo IV do Estatuto do Idoso, que trata do direito à saúde, em seu Artigo 15,é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde 

(SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 

atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Ressalta-se o parágrafo 

primeiro do artigo supracitado, onde a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 

efetivadas, além de outras medidas, por meio de reabilitação orientada pela geriatria e 

gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde25. 

Em 2006, o Ministério da Saúde divulgou o Pacto pela Saúde, por meio da Portaria nº 

399, de 22 de fevereiro de 2006, sendo um conjunto de reformas institucionais do SUS 

pactuado entre as três esferas de gestão, com o objetivo de promover inovações nos processos 

e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do 

Sistema Único de Saúde. O Pacto pela Saúde possui três dimensões: Pacto pela Vida, em 

Defesa do SUS e de Gestão. O Pacto pela Vida engloba seis prioridades pactuadas, onde a 

primeira prioridade é a Saúde do Idoso, considerando idosa a pessoa com 60 anos ou mais. 

Uma das ações estratégicas para a saúde do idoso é a avaliação diferenciada na internação, 

onde a avaliação geriátrica ganha relevância, dentre outras ações28. 

Em 2006, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

– PNSPI, pela Portaria 2528/GM, de 19 de outubro de 200610, que tem como finalidade 

primordial recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos 

idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde. Para tal, considera diversos 

aspectos envolvidos no envelhecimento saudável e, dentre eles, ressalta-se que o cidadão 

idoso não é mais visto como passivo, mas como agente ativo das ações voltadas para ele.  

A referida PNSPI aborda medidas voltadas para fatores determinantes de saúde, 

considerando que o idoso também é responsável por sua própria saúde. Vale notar que, de 

início, dentro de sua finalidade, o documento considera que o conceito de saúde para a pessoa 

idosa se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência que pela presença ou 
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ausência de doença. Nesse contexto, destaca ainda que envelhecer mantendo a capacidade 

funcional e a autonomia, é a meta de toda ação de saúde10. 

 

2.3 Princípios da Enfermagem Gerontológica 

 

A Gerontologia estuda o homem dentro de seu processo de envelhecimento 

englobando suas várias dimensões, não se limitando ao universo das áreas da saúde. Dentro 

desse contexto, a Enfermagem Gerontogeriátrica reúne conhecimento teórico e prático da 

enfermagem, da geriatria e da gerontologia29. 

Tendo em vista ser uma área que engloba outras ciências, não somente as da saúde, 

mas também as sociais, a gerontologia é considerada um universo mais amplo e, por conta 

disso, entende-se que a geriatria encontra-se dentro da gerontologia. Nesse sentido, para 

Silva30, não haveria outra denominação para a enfermagem, como área profissional que estuda 

e atua sobre as várias dimensões do processo de envelhecimento do ser humano, que não 

fosse a Enfermagem Gerontológica.  

A Organização Pan-Americana de Saúde31considera a Enfermagem Gerontológica 

como sendo o estudo científico do cuidado de enfermagem ao idoso, caracterizado como 

ciência aplicada com o propósito de utilizar os conhecimentos do processo de envelhecimento 

para o planejamento da assistência de enfermagem e dos serviços que melhor atendam à 

promoção da saúde, à longevidade, à independência e ao nível mais alto possível de 

funcionamento da pessoa.  

De acordo com Santos32, que emprega o termo Enfermagem Gerontogeriátrica, essa é 

uma particularidade da enfermagem que cuida da pessoa idosa em todos os níveis de atenção 

à saúde, envolvendo desde a promoção da saúde do idoso até a sua recuperação.  

Segundo Gonçalves33, dentre os locais de assistência da Enfermagem 

Gerontogeriátrica está a atenção primária à saúde, onde a forma de ver os cuidados está na 

integração de várias dimensões do envelhecimento, buscando a manutenção da qualidade de 

vida da melhor forma possível, valorizando capacidades e potencialidades do indivíduo, 

buscando, juntamente com a família e comunidade, utilizar os recursos disponíveis e 

estimular os serviços públicos.  

Dentro de diversos cenários, o cuidar é um processo que depende da relação e das 

ações planejadas com base na compreensão do respeito à realidade do cliente, da sua família e 
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do seu meio sociocultural. Os principais objetivos do cuidado com pessoas idosas são: 

promoção de um envelhecimento saudável; compensação de limitações e incapacidades; 

provisão de apoio e controle durante o envelhecimento; tratamento e cuidados específicos e 

facilitação do processo de cuidar29. 

Nesse contexto, com base em Santos32, os objetivos da Enfermagem Gerontogeriátrica 

tiveram suas origens nos objetivos da Enfermagem Gerontológica, alicerçados na 

integralidade e autonomia do idoso, sendo eles: cuidar do idoso, levando em consideração 

seus aspectos biopsicossociais e estimulando o autocuidado, autodeterminação, 

independência; ajudar o idoso, sua família e sua comunidade na compreensão do 

envelhecimento como um processo de vida; reduzir danos e limitações, promovendo um 

envelhecimento saudável, mantendo autonomia e independência; desenvolver ações 

educativas, com foco no profissional de enfermagem, no idoso, na sua família e na 

comunidade.  

Em síntese, embora compreendendo e corroborando com a essência da Enfermagem 

Gerontogeriárica, o termo Enfermagem Gerontológica melhor se aplica, por entender que a 

geriatria é parte integrante da gerontologia e que esta última corresponde a um universo de 

ciências em prol de um bem comum: o envelhecimento saudável em suas várias dimensões. 

 

2.4 Avaliação Geriátrica: Capacidade Funcional e Avaliação Funcional do Idoso 

 

Levando em consideração que muitos dos idosos são portadores de múltiplas 

patologias, o conceito de capacidade funcional deve ser incorporado ao de saúde, proposto de 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), já que, apesar das várias comorbidades, muitos 

idosos apresentarão um desempenho funcional satisfatório e, sendo assim, poderão ser 

considerados saudáveis34.  

As discussões sobre funcionalidade iniciaram quando as doenças crônico-

degenerativas ganharam evidencia na sociedade, tendo maior representação com relação às 

doenças infectocontagiosas. O conceito de capacidade funcional ainda é confuso e definir este 

termo é complexo, pois envolve a habilidade física e mental necessária para uma vida com 

autonomia e independência35. 
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 A autonomia é definida como a capacidade de decisão, de comando, e a 

independência como a capacidade de realizar algo com seus próprios meios. O que se procura 

obter é a manutenção da autonomia e o máximo de independência possível36.  

A capacidade funcional do idoso pode ser determinada pelas atividades básicas de vida 

diária (ABVD) e pelas atividades instrumentais de vida diária (AIVD), que são mensuradas 

quanto ao nível de dependência ou independência que o idoso possui para a execução das 

tarefas mencionadas37, 38, 39. 

As atividades básicas de vida diária (ABVD), propostapor Katz e colaboradores42, 

consistem nas tarefas de autocuidado, como tomar banho, vestir-se, alimentar-se, deitar e 

levantar da cama, usar o sanitário, atravessar um cômodo caminhando e estas tarefas indicam, 

quando o idoso possui dificuldades de executa-las, podendo requerer auxílio de um cuidador 

para realiza-las, um comprometimento severo de sua capacidade funcional, sendo comumente 

conhecido como incapaz de realizar suas tarefas básicas40, 41. 

Lawton e Brody37 propuseram que as atividades instrumentais de vida diária (AIVD) 

são tarefas mais difíceis e complexas, que geram certa independência para viver em uma 

comunidade, como fazer compras, utilizar transporte, telefonar, realizar tarefas domésticas, 

preparar uma refeição, gerir o próprio dinheiro, lavar roupas, tomar medicação. Dificuldades 

para a execução destas tarefas são consideradas um comprometimento moderado de 

capacidade funcional. 

De acordo com Pilger, Menon e Mathias42, a capacidade funcional pode ser definida 

como o potencialque uma pessoa apresenta para decidir e atuar de formaindependente em sua 

vida, no seu cotidiano. Embora oconceito de capacidade funcional seja complexo 

abrangendooutros conceitos como os de deficiência, incapacidade,desvantagem, bem como os 

de autonomia e independência,na prática trabalha-se com o conceito de capacidade ou 

incapacidade. 

Define-se incapacidade funcional pela presença de dificuldade no desempenho 

dasatividades da vida cotidiana ou mesmo pela impossibilidadede realiza-las. A perda da 

capacidade funcional esta associada à predisposição de fragilidade, dependência, 

institucionalização, risco aumentado de quedas, morte e problemas de mobilidade, trazendo 

complicações ao longo do tempo, e gerando cuidados de longa permanência e alto custo42. 

Em se tratando de idosos, a capacidade funcional não é a capacidade de 

funcionamento de órgãos ou sistemas, do ponto de vista fisiológico. Entende-se por 
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capacidade funcional, aquela que o idoso tem para realizar as atividades básicas de vida diária 

e as atividades instrumentais de vida diária, mantendo sua independência no dia a dia, visando 

à sua qualidade de vida34, e esta pesquisa será desenvolvida com base neste conceito. 

Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem o problema 

de saúde de maior magnitude relevante e respondem por mais de 70% das causas de mortes 

no Brasil. As doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, enfermidades respiratórias crônicas 

e doenças neuropsiquiátricas, principais DCNT, têm respondido por um número elevado de 

mortes antes dos 70 anos de idade e perda de qualidade de vida, gerando incapacidades e alto 

grau de limitação das pessoas doentes em suas atividades de trabalho e de lazer43. 

Envelhecer sem doença crônica é uma exceção, entretanto ter a doença não significa 

necessariamente exclusão social. Se o idoso continua ativo na sociedade, mantendo sua 

autoestima, é considerado “saudável” pelos estudiosos. Nas avaliações sobre o seu estado 

geral de saúde, os idosos, além de considerar propriamente a doença, levam em conta, 

também, sua participação na sociedade26. 

O envelhecimento do organismo diminui naturalmente a capacidade funcional do ser 

humano e as doenças crônicas tendem a acelerar este processo. À medida que os índices de 

esperança de vida crescem, há uma tendência de aumento da incapacidade funcional da 

população idosa. De fato, a maior frequência de declaração de incapacidade funcional foi 

verificada entre idosos de 75 anos ou mais de idade (27,2%)26. 

Consequência do aumento das doenças crônicasdegenerativas e suas complicações, a 

dependência funcional representará mais um desafio, e não somente porque os idosos se 

tornarão dependentes de outra pessoa, mas também porque muitos idosos são responsáveis 

financeiramente por suas famílias e a dependência configura uma perda dobrada para os 

idosos e seus familiares. Nessa perspectiva, medidas voltadas à manutenção e à recuperação 

da independência funcional e autonomia terão que revolucionar os modelos de cuidado, 

enfatizando a reabilitação do idoso e a integração das ações públicas com os mecanismos de 

suporte familiar, criando um novo paradigma44. 

Para Veras et al45, a magnitude do aumento dos gastos em saúde com a população 

idosa será determinante para o futuro, pois, ou os anos acrescidos serão vividos com saúde ou 

com doenças e dependência. Afirmam ainda que a prevenção de agravos, a manutenção da 

saúde e da autonomia e o retardamento de doenças e fragilidades serão os maiores desafios da 

saúde, decorrentes do processo de envelhecimento populacional.  
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Desse modo, qualquer que seja a política destinada aos idosos, esta deve levar em 

consideração a promoção do bem-estar e a manutenção da capacidade funcional do idoso. 

Qualquer política atual desenvolvida para os idosos deve enfatizar o envelhecimento 

saudável, por meio da manutenção e melhoria da capacidade funcional, prevenção de doenças 

e recuperação da saúde e das capacidades funcionais45.  

O comprometimento funcional é considerado fator de risco para o desenvolvimento da 

dependência, podendo levar a institucionalização e hospitalização, além de aumentar os gastos 

com serviços de saúde. Conhecendo este fator de risco, pode-se traçar um plano assistencial 

para uma melhor prevenção e tratamento desse comprometimento entre idosos hospitalizados 

e, nesse sentido, torna-se imprescindível conhecer o perfil de capacidade funcional dos idosos 

hospitalizados, para melhor planejar as ações assistenciais da enfermagem. 

O processo do envelhecimento e o aumento da expectativa de vida, vêm seguidos do 

aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis, que podem causar declínio 

funcional, levando à dependência do idoso nas suas atividades diárias. Essas condições de 

cronicidade são geradoras de um processo incapacitante, afetando a funcionalidade da pessoa 

idosa. 

A avaliação da capacidade funcional é relevante e diretamente associada aos 

indicadores de qualidade de vida do idoso. O desempenho das atividades de vida diária é 

considerado um parâmetro aceito e legítimo para firmar essa avaliação, sendo utilizado pelos 

profissionais da área de saúde para avaliar graus de dependência de seus clientes43. 

Portanto, para que os profissionais de saúde possam avaliar da melhor forma possível 

esse processo gerador de incapacidades do envelhecimento, foi criado escalas de avaliação 

que não são utilizadas como critérios diagnósticos, mas para detectar comprometimentos, a 

partir de queixas subjetivas do idoso e/ou familiar, de perda funcional. 

Existem dois testes padronizados para categorizar as atividades que descrevem a 

funcionalidade dos idosos, a Escala de Katz – ABVD’s (Atividades Básicas de Vida Diária) e 

a Escala de Lawton e Brody – AIVD’s (Atividades Instrumentais de Vida Diária). As 

ABVD’s representam as atividades essenciais para o autocuidado do idoso como tomar 

banho, vestir se, alimentar-se e outros. Já as AIVD’s são representadas por atividades que são 

necessárias adaptações, independente do ambiente, como fazer compras, usar um transporte, 

limpar a casa e outros.  



 

31 

 

 

Ambas as escalas procuram avaliar a capacidade funcional da pessoa idosa, e que são 

importantes para a determinação da condição de saúde do idoso, pois uma vez prejudicadas, 

comprometem o seu bem-estar, autonomia e independência, trazendo danos a sua saúde. 

A Escala de Independência para as Atividades Básicas de Vida Diária – ABVD –foi 

desenvolvida por Katz et al41, para a avaliação dos idosos e predizer o prognóstico em nos 

doentes crônicos. Também conhecida como Escala de Katz, é uma das mais utilizadas para 

avaliar o desempenho nas atividades básicas da vida diária46.  

A Escala de Katz foi considerada um instrumento de fácil aplicação e bem 

compreendido, tanto para os idosos como para os profissionais de saúde, não sofrendo 

influência da escolaridade ou gênero47. Trata-se de um instrumento de medida das ABVD’s, 

que relaciona essas atividades em um formulário, hierarquicamente, e está organizado de 

modo a medir a independência na realização de seis funções consideradas básicas: banhar-se, 

vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se da cama para a cadeira e vice-versa, ser continente e 

alimentar-se, totalizando seis funções avaliadas48.  

O formulário de avaliação possui três categorias de classificação: independente, 

parcialmente dependente ou totalmente dependente. A escala original publicada é um índice 

classificatório de independência em subgrupos, de acordo com o desempenho do paciente nas 

funções avaliadas, não apresentando qualquer tipo de escore ou ponto de corte48. 

Na versão brasileira adaptada, Lino et al47 mantiveram a pontuação da versão 

modificada de Katz e Akpom48, ondea classificação da escala se dá pelo número de funções 

nas quais o indivíduo avaliado é dependente. Nesta escala a classificação varia de 0 a 6 e, 

quanto maior a classificação, pior é o desempenho nas funções. Com isso definiram como 

ponto de corte igual a 3, onde o idoso é dependente em 3 atividades e independente em 3 

atividades e as outras classificações são: 

0: independente em todas as seis funções;  

1: independente em cinco funções e dependente em uma função;  

2: independente em quatro funções e dependente em duas;  

3: independente em três funções e dependente em três;  

4: independente em duas funções e dependente em quatro;  

5: independente em uma função e dependente em cinco funções;  

6: dependente em todas as seis funções.  
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A Escala de Atividades Instrumentais de Vida Diária – AIVD – foi desenvolvida por 

Lawton e Brody37 e é amplamente utilizada em todo o mundo. A escala avalia sete atividades, 

que são: uso do telefone, viagens, compras, preparo de refeições, trabalho doméstico, uso de 

medicação e manejo do dinheiro. A pontuação varia de 3 a 1 para cada item, sendo que a 

independência recebe a maior pontuação. Os escores variam de 7 pontos a 21 pontos e, quanto 

maior o escore, melhor o desempenho nas funções. Existem três opções de resposta: 

independente, necessidade de ajuda parcial ou incapacidade para realização46. Para esta 

pesquisa foram estabelecidos os seguintes resultados e pontos de corte: 

- Independência: 21 pontos 

- Dependência Parcial: > 7 e < 21 pontos 

- Dependência Total: 7 pontos 

Maciel e Guerra50 afirmam em seu estudo que a Escala de Lawton e Brody também 

apresenta uma boa aplicabilidade em virtude da fácil compreensão para o idoso e para o 

profissional.  

Pode-se acrescentar que na aplicação das escalas de autopercepção (ABVD’s e 

AIVD’s) para a avaliação de diferentes valências, existe um baixo custo. Mas apesar disso, 

existem críticas na possibilidade da validade e reprodutibilidade serem afetadas de forma 

negativa: avaliações imprecisas de comportamentos por parte dos idosos; desonestidades nas 

respostas; prejuízo da memória, entre outras51. Apesar de tais limitações, os resultados obtidos 

por Santos e Virtuoso Júnior52 em seu artigo de validação para a versão brasileira da Escala de 

Lawton e Brody, revelam índices psicométricos satisfatórios na estabilidade das medidas 

(reprodutibilidade/objetividade), no que se refere à estatística das medidas.  

Trindade et al53, concluíram que idosos institucionalizados apresentam menor 

desempenho cognitivo, que leva ao comprometimento das habilidades funcionais e aumento 

da depressão, em relação a idosos que vivem na sociedade e participam de alguma atividade 

física. Nesse sentido, a avaliação cognitiva também é importante no que se refere à 

capacidade funcional, uma vez que o comprometimento cognitivo pode repercutir 

negativamente na capacidade funcional do idoso.  

O Mini-Cog é um teste criado para ser um rastreio cognitivo rápido. Consiste em 

avaliar a memória de evocação utilizando-se três palavras que o idoso deverá recordar após 

desenhar um relógio que, por sua vez, funcionará como um fator de distração. Cada palavra 
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evocada vale um ponto. O desenho correto do relógio vale dois pontos, sendo o Escore Total: 

5. São considerados resultados normais de 3 a 5 pontos e anormais de 0 a 2 pontos54, 55,46.   

As escalas de avaliação funcional representam importantes ferramentas de suporte à 

avaliação do idoso e para o planejamento da assistência de enfermagem de acordo com as 

demandas e necessidades da pessoa idosa, em uma perspectiva integral de saúde. 

Ressalta-se a necessidade de avaliações efetivas, que busquem resoluções rápidas e 

eficazes no momento da admissão e durante o processo de internação hospitalar, visto que 

esta avaliação poderá fornecer parâmetros para o planejamento de ações que visem à 

prevenção, recuperação e promoção da capacidade funcional dos idosos. A ausência de uma 

avaliação na admissão pode ter como consequência a constatação tardia da dependência, 

implicando em recuperação mais custosa e até mesmo irreversível.  

 

2.5 Hospitalização do Idoso 

 

Como o envelhecimento e o aumento das doenças crônicas, eleva-se também a 

utilização dos serviços de saúde, com aumento no número de consultas, maior consumo de 

medicamentos, mais exames complementares e hospitalizações. As pessoas no início, e 

particularmente no final da vida, apresentam mais problemas de saúde, porém, cabe ressaltar 

que a diferença é que as doenças da faixa etária mais jovem são agudas, configurando custo 

menor, enquanto as dos idosos são crônicas e de alto custo23. 

Estas informações devem fazer os formuladores de políticas e ações da área de saúde 

refletirem sobre as necessidades deste grupo etário quando da organização dos serviços de 

saúde. O perfil epidemiológico dos idosos é bastante diferenciado dos jovens e adultos, 

exigindo mais recursos, não tanto pelo custo dos procedimentos, mas principalmente pelo 

maior nível de utilização hospitalar desse grupo6.  

A transformação no perfil demográfico e epidemiológico populacional eleva as 

despesas com tratamentos médico e hospitalar. O custo das internações hospitalares e o tempo 

médio de permanência na rede hospitalar são expressivamente mais elevados para os idosos, 

devido à multiplicidade e à natureza de suas patologias23. De acordo com Santos3, os idosos 

atingem a ocupação de 20% dos leitos hospitalares e, em média, o tempo de internação é 

quase quatro vezes maior que a média para o total da população.   
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Nesse sentido, o idoso consome mais os serviços de saúde, as internações hospitalares 

são mais frequentes e o tempo de ocupação do leito é maior devido à multiplicidade de 

patologias, quando comparado a outras faixas etárias. Desse modo, a elevação do número de 

idosos e a maior utilização do sistema de saúde, consequências do maior tempo de vida e das 

múltiplas patologias crônicas, configuram-se como grandes desafios para o sistema de 

saúde23. Além disso, tais doenças associadas às internações hospitalares favorecem o declínio 

funcional e o desenvolvimento de incapacidades.  

Pazinatto56 identificou que 50% dos idosos internados com dependência severa 

receberam alta hospitalar apresentando o mesmo grau de dependência. Sousa et al5 

identificaram que idosos internados com diagnósticos que caracterizam a presença de 

síndromes geriátricas, receberam alta hospitalar com os mesmos diagnósticos que possuíam 

quando admitidos, ou pior, adquiridos durante o período de internação, o que corrobora com a 

ideia de que as síndromes geriátricas favorecem a fragilidade em idosos, levando a uma séria 

de debilidades as quais acarretam dependência e alterações na capacidade funcional de idosos. 

Assim, juntamente com o aumento do número de idosos, observa-se também um 

aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) como, por exemplo, as demências, 

queevoluem com comprometimentos funcionais e cognitivos, repercutindo diretamente na 

qualidade de vida do idoso. Desta forma, é importante ressaltar que as pessoas idosas 

possuem múltiplas patologias de caráter crônico, necessitando de uma abordagem ampla e 

ações compatíveis com suas fragilidades, atentando para consequências funcionais, agravadas 

pela própria doença e pelo processo de hospitalização. 

Em estudo realizado por Rabelo et al57,os idosos representaram parte importante do 

total de internações hospitalares e revelaram vulnerabilidade social, por possuírem, em sua 

maioria, baixa escolaridade e ausência de vida conjugal. Dentro do grupo estudado, as 

doenças respiratórias e circulatórias entre os idosos configuraram as principais causas de 

morbidade. Concluiram ainda que o manejo adequado dessas doenças, geralmente condições 

crônicas, é negligenciado com frequência no cenário hospitalar. 

Conforme Sousa et al5, o delineamento das especialidades médicas dentro do ambiente 

hospitalar, dificulta na identificação de características específicas e outros aspectos 

particulares do envelhecimento, ação esta que se torna fundamental, já que o contingente de 

idosos hospitalizados vem crescendo significativamente. 
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Esse quadro se deve ao fato de que a assistência hospitalar possui uma abordagem 

ainda pautada na doença, que fragmenta o indivíduo em várias áreas médicas, de acordo com 

suas patologias, estabelecendo um tratamento isolado para o problema apresentado, em 

detrimento de outras comorbidades e aspectos relevantes para a saúde integral do idoso. Cabe 

ressaltar que essa assistência, geralmente, é destinada a outras faixas etárias que, comumente, 

não apresentam patologias múltiplas.  

Observou-se, empiricamente, que alguns idosos, no momento da internação, mostram-

se independentes para realização de atividades básicas de vida diária (ABVDs) e, durante a 

hospitalização, evoluíram para o declínio da capacidade funcional19. Nesse contexto, os 

idosos utilizam os serviços hospitalares em maior número e frequência do que as outras faixas 

etárias, demandando tratamentos demorados, pela presença de comorbidades, que ampliam o 

tempo de permanência hospitalar e geram maiores custos. Nesse sentido, quando a 

intervenção hospitalar não é ajustada às peculiaridades do envelhecimento, tona-se ineficaz, e 

a hospitalização, apesar de gerar altos custos, pode trazer poucos benefícios para a saúde do 

idoso, contribuindo, muitas vezes, para o surgimento de outros problemas. 

O idoso passa por um evento estressante ao ser retirado de seu ambiente familiar, de 

sua rotina diária e ser inserido em um novo ambiente, com normas pré-estabelecidas por 

pessoas desconhecidas. A hospitalização torna-se então um evento complexo, peculiar e 

potencialmente perigoso para os idosos, sendo capaz de levar ao declínio ou perda da 

capacidade funcional. Existe a possibilidade de o idoso incorrer em um ciclo vicioso de perda 

da capacidade funcional, hospitalização e perda da capacidade funcional19. 

De acordo com Silveira et al58, as internações de idosos são bem mais onerosas do que 

as internações de adultos. São consideradas como as principais causas dos gastos as 

complicações do próprio envelhecimento, como as doenças crônicas, falhas nas ações de 

promoção da saúde e de prevenção de agravos, além do incremento da prevalência de doenças 

pouco exploradas na literatura. 

O desenvolvimento da deterioração funcional é considerado um dos maiores riscos 

para a dependência, institucionalização, a mortalidade e a utilização de recursos de saúde e 

sociais entre indivíduos idosos. Portanto, conhecer os fatores relacionados ao declínio da 

função de idosos hospitalizados é fundamental, pois norteia a prevenção e representa um 

parâmetro relevante para a eficácia dos tratamentos utilizados59. 
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A avaliação da capacidade funcional dos pacientes idosos, durante a hospitalização, 

permite ao enfermeiro e aos demais profissionais de saúde, um olhar mais acurado com 

relação à gravidade das doenças, à presença e à influência de outras patologias60. 

Assim, em uma perspectiva gerontogeriátrica, o elevado número de admissões 

hospitalares de idosos representa um indicador significativo para avaliação das condições de 

saúde dessa clientela. A admissão hospitalar pode ser um indicativo de fragilidade, 

relacionada à perda de capacidade funcional em diversos graus, interferindo na qualidade de 

vida, no aumento dos custos no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e 

indicam a necessidade de acompanhamento contínuo pela equipe de saúde, com suporte e 

orientações a família desse idoso, em todas as esferas de cuidado.  

Durante a hospitalização cabe à enfermagem avaliar continuamente esse idoso, 

identificando elementos que possam subsidiar o planejamento e implementação dos cuidados 

de enfermagem visando proporcionar uma assistência integral e segura considerando as 

alterações inerentes ao processo de envelhecimento, articuladas às decorrentes do 

adoecimento, que podem repercutir diretamente na autonomia, independência e capacidade 

funcional dessa clientela. 

 

3.MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo de campo, descritivo, com abordagem quantitativa, onde será realizado um 

acompanhamento da capacidade funcional do idoso hospitalizado, na qual a frequência de 

coleta de dados configura um estudo longitudinal. Serão utilizadas como técnica de coleta de 

dados a análise documental dos prontuários, aplicação da Escala de katz, Escala de Lawton& 

Brody e Mini-Cog.  

As pesquisas de campo utilizam observação espontânea de fatos e/ou fenômenos, 

normalmente no próprio local onde eles ocorrem61. As pesquisas de campo valorizam o 

aprofundamento das questões propostas e como consequência, seu planejamento apresenta 

maior flexibilidade. Dentro das classificações de pesquisas de campo, a pesquisa descritiva 

melhor se aplica a este estudo, pois objetiva a descrição das características de determinada 
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população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis obtidas por 

meio da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados62. 

A pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo processo de quantificação, no processo de 

coleta e tratamento dos dados, mediante técnicas estatísticas e procedimentos matemáticos. 

Primeiramente, tem a intenção de garantir a precisão dos resultados, visto que aumenta a 

margem de segurança na comprovação das hipóteses ou do problema formulado62. 

As questões da pesquisa quantitativa investigam as relações entre as variáveis que o 

investigador procura conhecer. Tais variáveis podem ser medidas por instrumentos, para que 

os dados numéricos possam ser analisados por procedimentos estatísticos. Geralmente seu uso 

é recomendado para pesquisas formais, como dissertações ou tese, como meio de estabelecer 

a direção que um estudo vai tomar63. 

Segundo Leopardi64, esse tipo de abordagem está relacionado com as seguintes 

situações:  

- Quando se tem um instrumento de medida utilizável e válido; 

- Quando se deseja assegurar a objetividade e credibilidade dos achados; 

- Quando a questão proposta indica preocupação com o “quanto”; 

- Quando se necessita comparar eventos; 

- Quando for desejável replicar estudos. 

De acordo com Creswell63, na dimensão temporal, o delineamento longitudinal se 

refere àquele em que o pesquisador coleta dados em mais de um ponto temporal ao longo de 

certo período. Esse modelo é útil para estudar mudanças ao longo do tempo e para precisar a 

sequencia temporal dos fenômenos, o que constitui um critério essencial para estabelecer 

causalidade. Nesse tipo de estudo as mesmas pessoas fornecem dados em dois ou mais pontos 

temporais.  

Foi definida como estratégia de investigação o acompanhamento da capacidade 

funcional do idoso hospitalizado. Os estudos de acompanhamento são realizados para 

determinar o estado subsequente de sujeitos com uma condição específica ou que receberam 

uma intervenção específica65. 

De acordo com Souza, Kantorski e Luis66, a análise documental consiste em 

identificar, verificar e apreciar os documentos com um objetivo específico e, sendo assim, 

torna-se a utilização de uma fonte paralela e simultânea de informações que permite 

complementar os dados e a contextualização das informações contidas nos documentos. 
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Segundo Figueiredo e Souza61, os documentos são utilizados como fonte de informações, 

indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e 

servir de prova para outras, de acordo com o interesse do pesquisador. 

 

3.2 Campos de Estudo e Participantes 

 

Os campos de pesquisa foram o Hospital Geral de Guarus (HGG), que está vinculado 

a Fundação Municipal Dr. Geraldo da Silva Venâncio (FGSV),localizado nomunicípio de 

Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de janeiro, e o Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP), vinculado à Universidade Federal Fluminense e localizado no município de 

Niterói, também no estado do Rio de Janeiro. 

O município de Campos dos Goytacazes possuía uma população total de 463.731 

habitantes, conforme o Censo Demográfico de 201067, com estimativa de 487.186 habitantes 

para o ano de 2016.Deste total, 55.258 (11,9%) possuíam 60 anos ou mais, onde 30.230 

habitantes estavam na faixa etária de 60 à 69 anos e 20.028 na faixa de 70 anos ou mais.   

A população idosa conta com uma rede de atendimento que é composta pela Secretaria 

Municipal dos Direitos do Idoso, Centros de Convivência, Colônia de Férias da Praia do farol 

de São Tomé, Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros Dia de Saúde do 

Idoso, Clube da Terceira Idade, Unidades Básicas de Saúde, Urgência e Emergência, e 

hospitais. 

O Hospital Geral de Guarus (HGG) é de média e alta complexidade e possui 

atendimento de emergência clínica e cirúrgica, além de atendimento a idosos e suas 

particularidades, atendimento pediátrico e outras especialidades. O ambulatório conta com 

mais de trinta especialidades, com destaque para urologia, angiologia, oftalmologia, 

neurologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, geriatria e dermatologia.Conta com 

enfermarias de clínica médica, masculina e feminina, enfermaria pediátrica, UTI adulto e 

centro cirúrgico com emergência clínica. 

O município de Niterói possuía uma população total de 487.562 habitantes, conforme 

o Censo Demográfico de 201068, com estimativa de 497.883 habitantes para o ano de 2016. 

Deste total, 83.536 (17,1%) possuíam 60 anos ou mais, onde 42.605 habitantes estavam na 

faixa etária de 60 à 69 anos e 40.931 na faixa de 70 anos ou mais.  
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A rede de atendimento ao idoso em Niterói é composta porMédico de Família, Postos 

de Saúde, Policlínicas, Urgência e Emergência, e hospitais. O Programa de Saúde do Idoso do 

município tem a estratégia de intensificar a atuação junto a dois públicos distintos: os idosos 

frágeis e os independentes, visando à capacidade funcional. Para ampliar o acolhimento e 

tratamento oferecido aos idosos, o programa municipal leva aos profissionais da Rede Básica 

de Saúde informações necessárias ao diagnóstico e conduta frente aos problemas de saúde 

mais comuns entre as pessoas com mais de 60 anos69. 

A Rede Pública Municipal de Saúde oferece aos idosos: espaço de escuta e 

acolhimento, visitas domiciliares a acamados segundo critérios definidos pela equipe técnica; 

testagens específicas (distúrbios de equilíbrio e marcha, de memória, e avaliação do 

desempenho para atividades do cotidiano); prioridade nas marcações e agendamento de 

consultas; grupos e oficinas terapêuticas; notificação, atendimento e acompanhamento de 

casos de violência; grupos de convivência, atividades culturais, grupos de orientação para o 

autocuidado e cuidadores69. 

A rede de saúde trabalha em parceria com outras entidades, promovendo diversas 

atividades para quem já ultrapassou a barreira dos 60 anos, tais como: palestras e cursos de 

orientação em cuidados junto às pastorais, associação de aposentados, curso de orientação aos 

porteiros de prédios residenciais, além de encontros e jornadas como a prevenção de quedas 

em idosos, singularidade da assistência gerontológica, capacitação de profissionais da rede 

básica com ênfase nas estratégias de identificação de idosos em situação de risco para quedas. 

E ainda: treinamento de recursos humanos nas áreas da geriatria e gerontologia; ações 

estratégicas para diminuir os preconceitos em relação à velhice; linhas de pesquisa em 

interface com universidades para conhecimento de realidades locais69. 

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)é a maior e mais complexa unidade 

de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de 

nível terciário e quartenário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. O 

HUAP atende a população da Região Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as 

cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de 

abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela 

proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse 

município70. 
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A amostra deste estudo foi composta por 37 idosos, com 60 anos ou mais, internados 

há menos de uma semana no início da coleta de dados, de ambos os sexos, nas enfermarias de 

clínica médica masculina e feminina do HGG (15 idosos) e do HUAP (22 idosos), durante o 

período de coleta de dados. 

Foram excluídas da pesquisa as pessoas idosas que receberam alta hospitalar antes da 

segunda avaliação funcional, as que foram transferidas do setor no período de coleta de dados 

e as que permaneceram hospitalizadas após o fim do período de coleta.  

 

3.3 Coleta de Dados 

 

O pesquisador visitou previamente os locais de pesquisa, apresentando a mesma. 

Manifestado o interesse da instituição pelo estudo, foi solicitada a carta de aceite para seu 

desenvolvimento e, após, foram estabelecidos os melhores dias e horários para a coleta de 

dados. Os participantes foram abordados, orientados quanto à pesquisa e convidados à 

participação. Após anuência, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B).  

 A coleta de dados foi realizada no período de Maio à Setembro de 2016, mediante 

análise documental dos protuários e aplicação de Escalas de Avaliação Funcional do Idoso – 

Escala de Katz; Escala de Lawton & Brody; Mini-Cog.  

A análise documental e teve como finalidade coletar dados dos prontuários, para 

determinar o perfil socieconômico e clínico dos idosos participantes. 

A Escala de Katz avalia a independência na realização da atividades básicas de vida 

diária, sendo elas: banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se, ser continente e alimentar-

se. Os indivíduos são classificados de acordo com a quantidade de atividades em que são 

independentes, recebendo classificação de 0 à 6, onde o 0 indica independencia e o 6 

dependencia para todas as atividades. 

A Escala de Lawton & Brody avalia a independência na realização da atividades 

instrumentais de vida diária, a saber: uso do telefone, viagens, compras, preparo de refeições, 

trabalho doméstico, uso de medicação e manejo do dinheiro. A pontuação para cada atividade 

varia de 1 à 3 pontos, onde o 1 representa dependencia total, o 2 representa dependencia 

parcial e 3 representa independencia. Cada idoso poderá totalizar o mínimo de 7 pontos, que 
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representa dependência total, e o máximo de 21 pontos, que representa independencia. As 

pontuações maiores que 7 e menores que 21 pontos, representam dependencia parcial. 

O Mini-Cog é um teste rápido para rastreio cognitivo e consiste em avaliar a memória 

de evocação utilizando-se um fator de distração. O idoso terá que memorizar 3 palavras, 

desenhar um relógio e, em seguida, repetir as 3 palavras memorizadas. Receberá 1 ponto para 

cada palavra evocada e 2 pontos pelo desenho correto do relógio, totalizando 5 pontos. 

Resultados normais variam de 3 a 5 pontos e anormais de 0 a 2 pontos. 

Iniciou-se com análise documental dos prontuários, complementando informações 

para caracterizar o perfil socioeconômico e de saúde dos idosos, seguindo um roteiro 

previamente estabelecido (APÊNDICE C) e, em seguida, foi realizado o acompanhamento da 

capacidade funcional do idoso, permitindo observar a tendência da capacidade funcional ao 

longo da hospitalização.  

O acompanhamento da capacidade funcional do idoso hospitalizado foi realizado por 

meio da aplicação da Escala de Katz (ANEXO B), Escala de Lawton & Brody (ANEXO C) e 

Mini-Cog (ANEXO D). A pesquisadora visitou as enfermarias semanalmente, às segundas-

feiras no HGG e às quartas-feiras no HUAP, durante quatro meses, conforme Cronograma de 

Execução da Pesquisa (APÊNDICE A), identificando os possíveis participantes e coletando 

os dados necessários para a pesquisa, por meio dos instrumentos supracitados. 

 

3.4 Organização e Análise dos Dados 

 

A partir dos dados coletados, foi construído um banco de dados em planilha eletrônica 

que foi tratado pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 22.0 

e pelo aplicativo Microsoft Excel 2011. O SPSS e o Excel são softwares comerciais da IBM e 

da Microsoft, respectivamente, de grande uso e eficiência em análise de dados dispostos em 

planilhas eletrônicas. 

A análise descritiva dos dados foi baseada em gráficos, distribuições de frequências, 

tabelas cruzadas e cálculo de estatísticas descritivas (proporções, mínimo, máximo, média, 

mediana, desvio padrão, coeficiente de variação) e teve como objetivo sintetizar e caracterizar 

o comportamento das variáveis e traçar o perfil da amostra.  

A análise inferencial foi baseada em determinação de intervalos de confiança para as 

médias e testes de significância estatística, para analisar se são significativas as associações 
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entre variáveis e diferenças encontradas entre grupos de interesse. Foi investigado se existiam 

associações significativas entre gênero e comorbidades. A investigação da associação entre 

duas variáveis qualitativas foi feita pela análise da distribuição conjunta destas variáveis 

através pelo Teste Qui-Quadrado ou, quando este teste se mostrou inconclusivo e fosse 

apropriado, foi usado o teste Exato de Fisher. 

Quando detectada associação significativa entre um dado fator e um diagnóstico ou 

desfecho, foi estimado o risco e avaliada a significância do risco aumentado do fator. A 

medida (estimador) usada  para estimar o risco foi a Razão de Chances ou Odds Ratio (OR), a 

qual avalia a relação entre a chance de um indivíduo que possui certa característica ou exposto 

a um fator (caso) apresentar um desfecho, comparada à chance de um indivíduo que não 

possui certa característica ou não é exposto a um fator (controle) apresentar tal desfecho.  

O cálculo da OR é um método bastante conhecido, disponível em diversos pacotes 

estatísticos e possui boas propriedades estatísticas. A significância da OR foi avaliada pelo 

intervalo de confiança da OR ao nível de 95% de confiança, que não pode conter o valor 1, 

que significaria ambos grupos, exposto e não exposto (caso e controle) terem a mesma chance 

de apresentar um desfecho. 

Na Análise Inferencial de Variáveis Quantitativas (idade e tempo de internação), a 

hipótese de normalidade da distribuição foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov 

(KS) e de Shapiro-Wilk (SW). Foi considerado que a variável segue distribuição normal 

quando ambos os testes assim concluíram.  

Quando a hipótese de distribuição normal não foi rejeitada nos grupos, a comparação 

de dois grupos independentes foi  feita pelo teste t-de Student. A igualdade das variâncias, 

necessária para execução do teste t-de Student sem correção, foi avaliada pelo teste de 

Levene.  

Quando para algum dos grupos a hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada, 

a comparação de dois grupos independentes foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-

Whitney.  Quando as variáveis tinham distribuições Normais, duas médias das medidas 

repetidas foram comparadas pelo Teste t de Student Pareado e a igualdade das variâncias, 

necessária para execução do Teste t-de Student sem correção, foi  avaliada pelo Teste de 

Levene. Quando não Normais, duas medidas pareadas foram  comparadas pelo Teste de 

Wilcoxon. Quando necessária a comparação de mais de duas medidas pareadas, estas foram  

comparadas pela ANOVA com Repetição, no caso de distribuição Normal,  e,  quando não 
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verificada a distribuição Normal, a comparação das medidas foi feita pelo Teste de 

Friedman,com teste post hoc de Student-Newman-Keuls. 

A investigação de correlação entre duas variáveis quantitativas foi feita pelo cálculo 

do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson, quando as variáveis apresentaram 

distribuição normal, ou pelo cálculo do Coeficiente de Correlação de Ordem de Spearman, 

quando as variáveis apresentaram distribuição não normal, ou forem ordinais. A correlação 

foi considerada forte se fosse maior que 0,7 em valor absoluto. A significância dos 

coeficientes de correlação foi  investigada pelo Teste de Correlação.  

A análise do tempo de sobrevivência até o declínio foi feita pela metodologia de 

Kaplan-Meier. A associação entre as variáveis e o risco de declínio na capacidade funcional 

no tempo de internação foi investigada por Modelos de Riscos Proporcionais de Cox.  O 

Modelo de Riscos Proporcionais de Cox é um método de uma subárea da análise Estatística 

denominada “Análise de Sobrevivência”.  Na análise de sobrevivência a variável dependente 

é sempre o tempo até ocorrência ‘outcome’ de determinado evento de interesse que não é 

necessariamente a ‘morte’ pode ser o desenvolvimento ou diagnóstico de uma doença, cura, 

efeito lateral, por exemplo.  

Neste trabalho a análise de sobrevivência foi utilizada para avaliar o tempo de 

declínio da capacidade funcional entre distintos grupos de idosos. A modelagem de variáveis 

contínuas foi feita em escala nativa sem categorização, permitindo ajustes não lineares, com 

polinômios fracionários nos modelos de regressão de Cox e as estimativas da hazard ratio 

ajustada (HR) foram feitas pontualmente e intervalar por bootstrap.  A Hazard Ratio é 

equivalente ao Risco Relativo e leva em conta o tempo que cada paciente foi acompanhado. A 

comparação de grupos foi feita também através da sobrevida mediana (tempo ao fim do qual 

50% dos indivíduos que receberam determinado tratamento ganham alta ou outro evento de 

interesse, como o declínio da capacidade funcional), inferida diretamente dos gráficos com as 

curvas de Kaplan-Meier.  

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas considerando 

nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi  adotada a seguinte regra de decisão 

nos testes: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste fosse menor que 

0,05. Nos testes que forneceram os p-valores assintóticos e exatos, foram considerados os p-

valores exatos. Detalhes da metodologia estatística proposta podem ser encontrados em 
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Pagano e Gauvreau71, Fávero et al72,  Medronho et al73, Triola74. Bradburn et al75, Clark et 

al76. 

Os dados foram submetidos à análise estatística, com a consultoria de um técnico em 

estatística, pois, segundo Lochida e Castro77, a participação de um estatístico na pesquisa 

contribui muito para a sua qualidade, pois este pode orientar o tipo de teste mais adequado, e 

quais os requisitos mínimos para sua aplicação, como tamanho de amostras e grupos, de modo 

a procurar responder à pergunta do pesquisador da maneira mais adequada. 

 

3.5 Elaboração do Produto: “Protocolo de Enfermagem com foco na Capacidade 

Funcional do Idoso Hospitalizado: Instrumento Piloto” 

 

Encerrada a produção, análise e discussão dos dados, foi desenvolvido um protocolo 

de enfermagem com foco na capacidade funcional do idoso hospitalizado, na forma de um 

instrumento piloto. O protocolo foi subsidiado pelos resultados da presente pesquisa, bem 

como dos estudos utilizados na sua construção. Sua elaboração teve por base protocolos pré-

existentes, de outras instituições hospitalares, que não versavam sobre idoso hospitalizado, 

tampouco capacidade funcional, porém serviram como um norte à confecção deste 

instrumento. 

Protocolo é um “Registro de atos (ações, procedimentos) necessários ao processo de 

intervenção, abordagem de situações e problemas de saúde e instituídos como uma convenção 

com força reguladora do trabalho dos diferentes profissionais envolvidos no processo 

assistencial, no âmbito daquele serviço ou instituição que o adota”78. 

Nesse sentido, o protocolo elaborado fornece diretrizes para a avaliação funcional do 

idoso hospitalizado e propostas de cuidado para o planejamento assistencial, de modo a 

estabelecer uma uniformização nas ações de enfermagem, com foco na capacidade funcional 

do idoso hospitalizado, instrumentalizando e respaudando e equipe em suas ações.  

A elaboração do referido instrumento atende a Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (ANPPS), publicada em 2008 pelo Ministério da Saúde, que trata da 

Saúde do Idoso em suaSubagenda de número 6, contemplando o seguinte aspecto constante 

na Subagenda: Desenvolvimento e validação de instrumentos de aferição de saúde e qualidade 

de vida dos idosos11. 
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3.6 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo é parte do projeto de pesquisa intitulado “Hospitalização do idoso: 

perspectivas de intervenção do enfermeiro no processo de cuidado”, submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF sob CAAE número 

36681514.0.0000.5243 e aprovado pelo Parecer número 1.799.621(ANEXO A), como 

preconizado na Resolução nº466 de 12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde79, que 

dispõe sobre pesquisas envolvendo seres humanos. 

Para participar da pesquisa os idosos foramorientados quanto à assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE), após serem informados sobre os objetivos da 

pesquisa e dos seus direitos na participação da mesma.  

Com relação aos riscos desta pesquisa, existia uma probabilidade de desconforto ou 

desequilíbrio emocional no idoso, durante a aplicação dos instrumentos de coleta, uma vez 

que tiveram que falar sobre seu desempenho na realização das atividades de vida diária e isso 

poderia gerar emoções negativas acerca de suas capacidades, principalmente para os que se 

encontravam em condição de dependência. Para dar apoio, no caso de desconfortos e 

desequilíbrio emocional, situações essas que não ocorreram, os participantes que 

apresentassem tais sinais seriam encaminhados ao serviço de psicologia da unidade, visando 

minimizar ou sanar possíveis danos emocionais. 

 As informações obtidas nesse estudo foram tratadas de forma anônima, sendo 

assegurado o sigilo dos participantes. Os dados coletados nesta pesquisa serão armazenados 

por cinco anos, sob responsabilidade da pesquisadora, e serão destruídos após este período. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser divulgados em eventos e revistas científicas, sendo 

assegurado o sigilo acerca da identidade dos participantes. 

A realização da coleta de dados para a pesquisa foi autorizada pela direção do Hospital 

Geral de Guarus (ANEXO E), e todos os gastos relacionados à execução desta pesquisa foram 

de responsabilidade das pesquisadoras. 

 

4.RESULTADOS  

 

4.1 Perfil Socioeconômico e de Saúde dos Participantes 
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A amostra deste estudo é formada por 37 idosos, atendidos em duas instituições 

distintas, sendo 16 do gênero feminino e 21 do gênero masculino. A distribuição do gênero 

dos pacientes pode ser vista na Figura 3.  A diferença entre as proporções de gêneros não é 

estatisticamente significativa, dado o p-valor=0,511 do teste Binomial. Pode se afirmar que há 

um equilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres na amostra, porém, em termos 

absolutos, o número de homens é maior que o de mulheres, sugerindo maior hospitalização do 

grupo masculino. 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 3: Distribuição do gênero dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e 

Niterói, 2016. 

 

A Figura 4 traz o histograma da distribuição da idade dos participantes. Observa-se 

que a distribuição das idades é destoante da curva de distribuição normal esperada, mas tal 

dissonância não foi considerada estatisticamente significativa pelos testes de normalidade, 

como será visto no Quadro 1.    

A maior frequência de classe etária é de 8 casos de idades entre 65 e 67,5 anos (21,6% 

da amostra).  O Quadro 1 traz as principais estatísticas de idade dos pacientes. No global, eles 

tinham idade entre 61 e 86 anos, que resultaram numa média de 71,5 anos, com desvio padrão 

de 7,5 anos e mediana de 71 anos. A amplitude amostral (range) é de 25 anos, mas 

relativamente à média, o coeficiente de variação que é de 0,10 acusa que a variabilidade de 

idade destes idosos é baixa.  Os p-valores do teste de normalidade, todos maiores que 5%, não 

levam à rejeição da hipótese nula, nem na distribuição geral da idade, nem nas distribuições 

por gênero. Sendo assim, as estatísticas de idade dos dois grupos foram comparadas por testes 

paramétricos.  

Feminino
43,20%Masculino

56,80%
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O teste de Levene acusou não haver diferença significativa, sob o ponto de vista 

estatístico, entre as variâncias das idades de homens e mulheres (p-valor=0,966). O teste t-de 

Student também não acusou diferença estatística significativa entre as médias de idade de 

homens e mulheres (p-valor=0,518). Por cautela, dado o menor tamanho amostral do grupo 

feminino, as distribuições de idade dos dois grupos também foram comparadas pelo teste não 

paramétrico de Mann Whitney, que confirmou as hipóteses evidenciadas pelos testes 

anteriores: não há diferença estatística significativa entre a idade de homens e mulheres 

participantes desta pesquisa (p-valor=0,575), mas, em média, as mulheres idosas 

hospitalizadas apresentaram maior idade do que os homens. 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 4: Histograma da distribuição da idade dos idosos hospitalizados.Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 
 

 

Quadro 1: Principais estatísticas de idade dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes 

e Niterói,2016. 

Estatística Global Feminino Masculino 

Média 71,5 72,4 70,8 

Interalo de Confiança ao Nível de 

95% para a média 

69,0 

74,0 

68,3 

76,6 

67,5 

74,1 

Mediana 71,0 72,0 68,0 
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Desvio Padrão 7,5 7,8 7,3 

Mínimo 61,0 61,0 61,0 

Máximo 86,0 85,0 86,0 

Range 25,0 24,0 25,0 

Número de Casos 37 16 21 

Coeficiente de Variação 0,10 0,11 0,10 

p-valor do teste de KS 0,097 0,200 0,092 

p-valor do teste de SW 0,086 0,916 0,423 

p-valor do teste de Levene 

comparando as variâncias das 

idades de homens e mulheres 

0,966 

p-valor do teste t de Student 

comparando as médias de idade de 

homens e mulheres 

0,518 

p-valor do teste de Mann Whitney 

comparando as distribuições de 

idade de homens e mulheres 

0,575 

Fonte: Silva, 2016. 

 

As médias de idade da amostra global e por gênero são exibidas na Figura 5. As barras 

vão do limite inferior ao limite superior dos intervalos de confiança para a média, listados no 

Quadro 1. Os intervalos de confiança para as médias de idade dos grupos feminino e 

masculino se interceptam, confirmando também quetais diferenças não são significativas sob 

o ponto de vista estatístico, embora a média deidade do grupo masculino sugira que os 

homens desta amostra sejam mais novos. 

 
Fonte: Silva, 2016. 

Figura 5: Médias de idade dos idosos hospitalizados, global e por gênero. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 
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O Quadro 2 e a Figura 6, a seguir, trazem a distribuição de frequências da escolaridade 

dos idosos desta amostra. Tipicamente, o idoso participante desta pesquisa tinha Ensino 

Fundamental Incompleto (37,8%). A segunda maior frequência era de idosos com Ensino 

Médio Completo (24,3%). Somente 2,7% deles tinham Ensino Superior Completo e 8,1% dos 

pacientes eram analfabetos. 

 

Quadro 2:Distribuição de frequências da escolaridade dos idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 

Escolaridade Frequencia Percentual 

Analfabeto 3 8,1% 

Ensino Fundamental Incompleto 14 37,8% 

Ensino Fundamental Completo 5 13,5% 

Ensino Médio Incompleto 5 13,5% 

Ensino Médio Completo 9 24,3% 

Ensino Superior Completo 1 2,7% 

Total 37 100,0% 

Fonte: Silva, 2016. 

 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 6: Distribuição de frequências da escolaridade dos idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 
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O Quadro 3 e a Figura 7 trazem a distribuição de frequências da renda mensal dos 

participantes. Tipicamente, o idoso participante desta pesquisa tinha como renda 1 salário 

mínimo (48,6%) ou ganhava de 2 a 3 salários mínimos (45,9%). Somente 2,7% deles recebia 

menos de um salário mínimo e outro 2,7% recebia mais de 4 salários minimos. 

 

Quadro 3: Distribuição de frequências da Renda Mensal dos idosos hospitalizados. Campos 

dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Renda Mensal Frequência Percentual 

Menos de 1 salário mínimo 1 2,7% 

1 salário mínimo 18 48,6% 

2 a 3 salários mínimos 17 45,9% 

4 salários mínimos ou mais 1 2,7% 

Total 37 100% 

Fonte: Silva, 2016. 

 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 7: Distribuição da Renda Mensal dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e 

Niterói, 2016. 

 

O Quadro 4 traz a distribuição conjunta do estado civil e de coabitação dos idosos, 

onde 51,4% eram casados e moravam com cônjuge. 24,3% dos idosos eram viúvos, sendo 
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que, desses, 13,5% moravam com os filhos e 10,8% responderam morar com “outros” para o 

estado de coabitação. 16,2% eram divorciados e 8,1% eram solteiros.  

 

Quadro 4: Distribuição conjunta do Estado Civil e Coabitação dos idosos hospitalizados. 

Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Estado Civil 

Coabitação 

Total 

Cônjuge Filhos Outros Sozinho 

Casado 
19 

51,4% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

19 

51,4% 

Divorciado 
0 

0,0% 

3 

8,1% 

1 

2,7% 

2 

5,4% 

6 

16,2% 

Solteiro 
0 

0,0% 

0 

0,0% 

2 

5,4% 

1 

2,7% 

3 

8,1% 

Viúvo 
0 

0 

5 

13,5 

4 

10,8 

0 

0,0 

9 

24,3% 

Total 
19 

51,4% 

8 

21,6% 

7 

18,9% 

3 

8,1% 

37 

100,0% 

Fonte: Silva, 2016. 

 

O Quadro 5 e a Figura 8 trazem a distribuição de frequências do diagnóstico principal 

dos idosos. Os diagnósticos mais relevantes são de doença cardiovascular (29,7%), Neoplasia 

(16,2%), Doença Pulmonar (13,5%) e Doença  Endócrina (13,5%).   

 



 

52 

 

 

Quadro 5: Distribuição de frequências do diagnóstico principal dos idosos hospitalizados. 

Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Diagnóstico Principal Frequência Percentual 

Doença Cardiovascular 11 29,7% 

Neoplasia 6 16,2% 

Doença Pulmonar 5 13,5% 

Doença Endócrina  5 13,5% 

Doença do Trato Gastro Intestinal 3 8,1% 

Doença Neurológica 2 5,4% 

Doença do Trato Urinário 2 5,4% 

Doenças Osteomioarticulares  2 5,4% 

Processos Infecciosos 1 2,7% 

Total 37 100,0% 

Fonte: Silva, 2016. 

 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 8: Distribuição de frequências do diagnóstico principal dos idosos hospitalizados. 

Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 
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O gráfico da Figura 9 traz a média de idade dos participantes segundo o diagnóstico 

principal. Os pacientes com maior média de idade são aqueles com Doença Pulmonar (têm em 

média 75,0 anos) e os que têm neoplasia (têm em média 74,0 anos). As menores médias de 

idade são dos idosos com doença do trato urinário (média de 66,5 anos) e dos idosos com 

Processo Infeccioso (média de 70,2 anos). 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 9: Média de idade dos idosos hospitalizados segundo o diagnóstico principal. Campos 

dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

 A reinternação é comum entre os idosos e tem incidência de 67,7%. Apenas 10 deles 

(27,0%) não tinham reinternação registrada. Dos demais, o número de reinternações variou de 

1 a 9. A média global foi de 2,4 reinternações por paciente, sendo o número mais comum de 

reinternação igual a 3.  O gráfico da Figura 10, a seguir, traz a média do número de 

reinternações segundo o diagnóstico principal. Nesta pesquisa, a reinternação foi definida 

como aquela ocorrida no espaço temporal de 1 ano, pelo mesmo motivo da internação 

anterior. 

A presente investigação detectou que o número de reinternações médio é maior para 

os idosos com doença osteomioarticular, estes tem em média 5,5 reinternações. Em segundo 

lugar ficam os pacientes com doenças cardiovasculares, que tem em média 3,1 reinternações.  

As médias eram menores para pacientes com neoplasia (média de 1,2 reinternações); doença 

neurológica (média de 1 reinternação) e processo infeccioso, que não tinha reinternação. 
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Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 10: Média do número de internações dos idosos hospitalizados segundo o diagnóstico 

principal. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 
 

A Figura 11 traz o histograma da distribuição do tempo de internação dos pacientes.   

Observa-se que a distribuição do tempo de internação é destoante da curva de distribuição 

normal esperada, e tal dissonância foi considerada estatisticamente significativa pelos testes 

de normalidade, como pode ser visto noQuadro 6.   A maior frequência de classe é de 9 casos 

para a classe de tempo de internação entre 10 e 15 dias  (24,3% da amostra).  O Quadro 6 traz 

as principais estatísticas de tempo de internação dos pacientes da amostra. No global, os 

pacientes tinham tempo de internação entre 9 e 57 dias, que resultaram numa média de 23,8 

dias com desvio padrão de 11,9 dias e mediana de 20 dias. Ao todo, estes 37 pacientes 

ficaram 879 dias internados. A amplitude amostral (range) é de 48 dias e mostra grande 

variação e relativamente à média, o coeficiente de variação que é de 0,5 também acusa que a 

variabilidade é alta no tempo de internação destes idosos.  Os p-valores do testes de 

normalidade não concordam que as distribuições são normais, por isso o tempo de internação 

de homens e mulheres foram comparados por teste não paramétrico de Mann Whitney, que 

confirmou a hipótese nula de que não há diferença estatística significativa entre o tempo de 

internação de homens e mulheres participantes desta pesquisa (p-valor=0,156).  

 



 

55 

 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 11: Histograma da distribuição do tempo de internação dos idosos hospitalizados. 

Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

 

Quadro 6: Principais estatísticas de tempo de internação dos idosos hospitalizados. Campos 

dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Estatística Global Feminino Masculino 

Média 23,8 26,3 21,8 

Interalo de Confiança ao 

Nível de 95% para a 

média 

19,8 

27,7 

20,1 

32,5 

16,3 

27,3 

Mediana 20,0 28,0 18,0 

Desvio Padrão 11,9 11,6 12,0 

Mínimo 9,0 10,0 9,0 

Máximo 57,0 51,0 57,0 

Range 48,0 41,0 48,0 

Coeficiente de Variação 0,5 0,4 0,6 

p-valor do teste de KS 0,013 0,200 0,078 

p-valor do teste de SW 0,007 0,439 0,010 

p-valor do teste de Mann 

Whitney comparando as 

distribuições de tempo de 

internação de homens e 

mulheres 

0,156 

Fonte: Silva, 2016. 
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O gráfico exibido na Figura 12, a seguir, traz a média do tempo de internação, em dias, 

segundo o diagnóstico principal. O tempo total de internação médio é maior para os idosos 

com doença pulmonar (média de 31 dias de internação) e neoplasia (média 28,3 dias 

internados). Os pacientes que ficaram em média menos tempo internados foram os pacientes 

com doenças do trato urinário, doença osteomioarticular e processo infeccioso, que ficaram 

em média 12 dias internados.   

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 12: Média do tempo total de internação dos idosos segundo o diagnóstico principal. 

Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

 

Foi investigado se o número de internações e o total de dias internados estavam 

correlacionados com a idade dos idosos. O coeficiente de correlação linear entre o número de 

internações e a idade foi igual a 0,31 com p-valor do teste de significância igual a 0,061. Ou 

seja, não há evidencias para se rejeitar a hipótese nula de que este coeficiente é igual a zero. 

Logo, a correlação entre o número de internações e a idade do paciente não é 

significativamente distinta de zero e conclui-se que o número de internações não está 

correlacionado linearmente com a idade do paciente.   

O coeficiente de correlação linear entre o tempo total de internação e a idade foi igual 

a 0,64 com p-valor do teste de significância igual a 0,000. Neste caso, há evidências para se 

rejeitar a hipótese nula de que este coeficiente é igual a zero, ou seja, a correlação entre o total 
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de tempo de internação e a idade do participante é significativamente distinta de zero e 

conclui-se que o tempo total de internação está  correlacionado linearmente com a idade do 

idoso. Sendo assim, apesar de acorrelação não ser considerada forte, os participantes mais 

velhos tendem a ficar mais tempo internados.  

Ao todo, 31 pacientes (83,8%) apresentaram pelo menos uma comorbidade. O Quadro 

7 traz as frequências absolutas, bem como as frequências relativas, que são as prevalências 

destas comorbidades na amostra. As comorbidades mais relevantes, que atacam mais de 10% 

da amostra, são a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Infecção de 

Trato Urinário (ITU) e Câncer.  

Quadro 7: Prevalências das comorbidades entre os idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 

Comorbidades 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa  

HAS 21 56,8% 

DM 12 32,4% 

ITU 11 29,7% 

Câncer 6 15,8% 

IRC 3 8,1% 

AVC 3 8,1% 

DPOC 3 8,1% 

ICC 1 2,7% 

TVP 1 2,7% 

Obesidade 1 2,7% 

Pneumonia 1 2,7% 

Anemia 1 2,7% 

Fonte: Silva, 2016. 

 

Foi investigado se a ocorrência de alguma comorbidade estava associada ao gênero 

dos idosos. NoQuadro 8, a seguir, foram analisadas para as comorbidades relevantes (com 
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incidências maiores que 10%) as prevalências nos grupos feminino e masculino. Os p-valores 

do teste qui quadrado ou teste exato de Fisher resultantes são exibidos.  

Pelos p-valores apresentados observou-se somente uma associação significativa: a da 

prevalência de ITU e o gênero. A razão de chances (OR) estimada é igual a 6,0 e é 

significativa, com intervalo de confiança para a OR igual a (1,3; 28,6), que não contem o 1.  

A chance de uma mulher apresentar a comorbidade ITU é de aproximadamente  6 

vezes a chance de um homem apresentar a mesma. Considera-se então que o gênero feminino 

tem um risco significativamente aumentado de apresentar ITU em comparação com os 

homens. Para as demais comorbidades não há diferença estatistica significativa nas 

incidências nos grupos dos distintos gêneros.Porém, a incidência de Câncer no grupo 

masculino foi superior ao grupo feminino e, embora essa diferença não possua significância 

estatística, configurou-se um dado de significância clínica.  

 

Quadro 8: Associação entre Comorbidades e Gênero dos idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 

Comorbidades  

Incidência 

no grupo 

Feminino 

Incidência 

no grupo 

Masculino 

p-valor do 

teste Qui 

Quadrado  

( ou Exato 

de Fisher*) 

HAS 62,5% 52,4% 0,538 

DM 31,3% 33,3% 0,893 

ITU 50,0% 14,3% 0,030* 

Câncer 6,3% 23,38% 0,206 

Fonte: Silva, 2016. 

 

O Quadro 9 traz as frequências absolutas, bem como as frequências relativas, da 

pratica de hábitos nocivos dos idosos, onde 29,7% são fumantes e 24,3% consomem bebida 

alcoólica.  
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Quadro 9: Prática de Hábitos Nocivos entre os idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

Hábito Nocivo 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa  

Tabagismo 11 29,7% 

Uso de bebida alcoólica 9 24,3% 

Fonte: Silva, 2016. 

 

O Quadro 10 mostra a associação dos hábitos nocivos com gênero. Não há associação 

estatística significativa entre tabagismo e gênero. Estatisticamente, as incidências podem ser 

consideradas as mesmas nos grupos masculino e feminino, porém, em termos absolutos, o 

tabagismo foi mais frequente no grupo masculino. O uso de bebidas alcoólicas é 

exclusivamente do grupo masculino, neste grupo a incidência é de 42,9%.  

 

Quadro 10: Associação entre Hábitos Nocivos e Gênero dos idosos hospitalizados. Campos 

dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Hábitos Nocivos  

Incidência 

no grupo 

Feminino 

Incidência 

no grupo 

Masculino 

p-valor do teste Qui Quadrado  

( ou Exato de Fisher*) 

Tabagismo 25,0% 33,3% 0,723* 

Uso de bebida alcoólica 0,0% 42,9% 0,05* 

Fonte: Silva, 2016. 

 

Como mostra o Quadro 11, as quedas ocorreram para 48,6% da amostra. Mais 

tipicamente as quedas tinham ocorrido nos últimos 6 meses (para 21,6% dos idosos)  ou há 

mais de um ano (para 18,9% dos idosos). 

 

Quadro 11: Distribuição de Frequências da ocorrência de quedas dos idosos hospitalizados. 

Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Quedas Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Nenhuma 19 51,4% 

Ultimos 6 meses 8 21,6% 

De 6 meses a 1 ano 3 8,1% 

Mais de um ano 7 18,9% 

Total 37 100% 
Fonte: Silva, 2016. 



 

60 

 

 

4.2 Acompanhamento da Capacidade Funcional 

 

 

O gráfico exibido na Figura 13 traz a distribuição conjunta dos escores da Escala de 

Katz da primeira e segunda avaliação.  Somente para um paciente (2,7%) houve declínio da 

capacidade de realização das ABVDs, avaliada pela Escala de Katz, este paciente na primeira 

observação tinha escore 3 e na segunda avaliação teve escore 6.  Todos os demais pacientes 

não tiveram alteração do seu estado pelaEscala de Katz, note que os pontos estão sobre a reta 

de identidade onde Y=X.  A estabilidade da capacidade funcional para ABVDs da segunda 

com relação a primeira avaliação foi de 97,3%. O teste de Wilcoxon não considera 

significativamente, sob o ponto de vista estatístico, distintos os escores de Katz da primeira e 

segunda avaliação (p-valor=0,317).  

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 13: Distribuição conjunta dos escores da Escala de Katz da primeira e segunda 

avaliação dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

O gráfico exibido na Figura 14 traz a distribuição conjunta dos escores da Escala de 

Lawton & Brody da primeira e segunda avaliação. Somente para um participante (2,7%) 

houve declínio da capacidade de realização das AIVDs, avaliada pelo Lawton& Brody, este 

idoso na primeira observação tinha escore 11 e na segunda avaliação apresentou escore 8.  

Todos os demais idosos não tiveram alteração do seu estado pelo coeficiente Lawton&Brody, 
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note que os outros pontos estão sobre a reta identidade onde Y=X.  A estabilidade da 

capacidade funcional para AIVDs segunda com relação a primeira avaliação foi de 97,3%.  A 

saber, o participante que apresentou declínio na escala Lawton e Brody para AIVDs não foi o 

mesmo que apresentou declínio na Escala de Katz para ABVDs. O teste de Wilcoxon não 

considera significativamente, sob o ponto de vista estatístico, distintos os escores de Lawton 

da primeira e segunda avaliação (p-valor=0,317).  

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 14: Distribuição conjunta dos escores da Escala de Lawton & Brody da primeira e 

segunda avaliação dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

O gráfico exibido na Figura 15 traz a distribuição conjunta dos escores do Mini-Cog 

da primeira e segunda avaliação. Para 9 participantes (24,3%) houve declínio nos resultados 

do rastreio cognitivo, pelo Mini-Cog, estes pacientes são representados por pontos abaixo da 

reta Y=X no gráfico e para eles foi observada redução de  1 ponto de escore na segunda 

avaliação. Houve melhora no rastreio congnitivo para 3 casos (8,1%) e para a maioria dos 

idosos não houve alteração do seu estado cognitivo pelo Mini-Cog, note que os outros pontos 

estão sobre a reta identidade onde Y=X.  A estabilidade dorastreio cognitivo pelo Mini-Cog 

da segunda com relação a primeira avaliação foi de 67,6%. A saber, o paciente que apresentou 

declínio nas AIVDs e o paciente que apresentou declínio nas ABVDs não apresentaram 

declínio no rastreio cognitivo. 
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Fonte: Silva, 2016. 

Figura 15: Distribuição conjunta dos escores do Mini-Cog da primeira e segunda avaliação 

dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

Nas Figuras 16,17 e 18, observa-se a média global das escalas em cada avaliação. As 

retas de tendência destes gráficos mostram tendência de declínio nas respostas de todas as 

escalas, mas a inclinação da reta de tendência é maior, o que significa que o declínio é mais 

forte, em média, para a cognição e  AIVDs, a inclinação da reta é bem menor  para as 

ABVDs, pela Escala de Katz.  

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 16: Evolução Semanal da média global da pontuação na Escala de Katz dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

13,5% 
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Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 17: Evolução Semanal da média global da pontuação na Escala de Lawton & Brody 

dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 
 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

Figura 18: Evolução Semanal da média global da pontuação no Mini-Cog dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

Os Quadros 12, 13 e 14 mostram as médias das escalas em cada avaliação, nestes 

quadros também são reportados os desvios-padrões e os coeficientes de variação destas 
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escalas a cada semana. Observa-se que as medidas do Mini-Cog são as que mais sofrem 

variabilidade, apresentam os maiores coeficientes de variação.  

 

Quadro 12: Estatísticas dos escores da Escala de Katz em cada avaliação dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Semana Mínimo Máximo Média Desvio Padrão C.V 

1 0 6 4,9 1,9 0,39 

2 0 6 5,0 1,9 0,38 

3 0 6 5,2 1,5 0,29 

4 3 6 5,4 0,9 0,16 

5 5 6 5,7 0,5 0,09 

6 4 6 5,6 0,9 0,16 

7 6 6 6 0 0,00 

8 6 6 6 - - 

Fonte: Silva, 2016. 

 

Quadro 13: Estatísticas dos escores da Escala de Lawton & Brody em cada avaliação dos 

idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Semana Mínimo Máximo Média Desvio Padrão C.V 

1 7 21 14,5 4,6 0,32 

2 7 21 14,4 4,7 0,33 

3 7 19 11,8 4,8 0,40 

4 7 18 10,3 4,1 0,40 

5 7 14 8,4 2,2 0,27 

6 7 11 7,8 1,8 0,23 

7 7 7 7 0 0,00 

8 7 7 7 - - 

Fonte: Silva, 2016. 
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Quadro 14: Estatísticas dos escores do Mini-Cog em cada avaliação dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Semana Mínimo Máximo Média Desvio Padrão C.V 

1 0 5 2,5 1,7 0,70 

2 0 5 2,4 1,8 0,74 

3 0 5 1,5 1,7 1,17 

4 0 4 1,0 1,7 1,66 

5 0 4 0,5 1,2 2,34 

6 0 2 0,4 0,9 2,24 

7 0 0 0,0 0,0 - 

8 0 0 0,0 - - 

Fonte: Silva, 2016. 

 

O Quadro 15 mostra os p-valores dos testes de Wilcoxon comparando as escalas em 

duas avaliações consecutivas. O teste de Wilcoxon não acusa diferença estatística 

significativa entre duas avaliações consecutivas de todas as três escalas.  

 

Quadro 15. p-valores dos testes de Wilcoxon comparando escores de duas avaliações 

consecutivas de cada escala, dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 

2016. 

Avaliações comparadas Katz Lawton Mini-Cog 

Semana 2 – Semana 1 0,317 0,317 0,405 

Semana 3 – Semana 2 0,180 0,083 0,655 

Semana 4  – Semana 3 1,000 0,109 1,000 

Semana 5 – Semana 4 0,317 0,317 0,083 

Semana 6 – Semana 5 0,317 0,317 0,317 

Semana 7 – Semana 6 1,000 1,000 1,000 

Fonte: Silva, 2016. 
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4.3 Associação dos Resultados do Acompanhamento da Capacidade Funcional com as 

Variáveis de Caracterização dos Participantes 

 

O Quadro 16 mostra os coeficientes de correlação de Spearman  entre  escalas 

funcionais e as variáveis quantitativas. A pontuação naEscala de Katz na primeira e segunda 

observação não estão correlacionados com a idade, mas a pontuação na Escala de Lawton& 

Brody e no Mini-Cog são relacionados com a idade, as correlações são fortes (maiores que 0,7 

em valor absoluto) e negativas, que significam que quanto maior a idade, menor a pontuação 

para AIVDs e rastreio cognitivo na primeira e segunda semana. Nenhuma pontuação é 

correlacionada com o número de internações.  

 

Quadro 16: Análise de correlação entre as escalas e as variáveis quantitativas, dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Variáveis K 1 K 2 L 1 L 2 MC 1 MC 2 

Idade 

-0,03 

0,865 

0,06 

0,772 

-0,71 

0,000 

-0,71 

0,000 

-0,70 

0,000 

-0,75 

0,000 

Nº de Internações 

0,21 

0,290 

0,12 

0,563 

0,21 

0,300 

0,21 

0,300 

0,41 

0,036 

0,38 

0,048 

Total de Dias de 

Internação 

0,13 

0,524 

0,18 

0,368 

-0,81 

0,000 

-0,81 

0,000 

-0,71 

0,000 

-0,79 

0,000 

K 1 

1,00 

. 

0,91 

0,000 

-0,13 

0,516 

-0,13 

0,516 

-0,03 

0,868 

-0,05 

0,807 

K 2 

0,91 

0,000 

1,00 

. 

-0,25 

0,211 

-0,25 

0,211 

-0,14 

0,482 

-0,15 

0,458 

L 1 

-0,13 

0,516 

-0,25 

0,211 

1,00 

. 

1,00 

. 

0,82 

0,000 

0,86 

0,000 

L 2 

-0,13 

0,516 

-0,25 

0,211 

1,00 

. 

1,00 

. 

0,82 

0,000 

0,86 

0,000 

MC 1 

-0,03 

0,868 

-0,14 

0,482 

0,82 

0,000 

0,82 

0,000 

1,00 

. 

0,93 

0,000 

MC 2 

-0,05 

0,807 

-0,15 

0,458 

0,86 

0,000 

0,86 

0,000 

0,93 

0,000 

1,00 

. 

Fonte: Silva, 2016. 

 

Os resultados para realização das AIVDs e rastreio cognitivo são fortemente 

relacionados com o total de dias internados. Pacientes com maiores escores nas avaliações 

Lawton 1, Lawton 2,  Mini-Cog1 e  Mini-Cog2  geralmente são aqueles que ficaram menor 
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tempo internados, e vice-versa. Também há uma forte correlação positiva entre os escores 

Lawton & Brody e Mini-Cog, e mostram que os pacientes que apresentam maior pontuação 

para AIVDs também tendem a apresentar maior pontuação cognitiva. 

Não há correlação estatística significativa entre a Escala de Katz e as demais escalas. 

Isso significa que um paciente pode apresentar bom resultado para as AIVDs e um ruim 

resultado para as ABVDs, a distribuição conjunta não segue um padrão. O mesmo se pode 

dizer da relação entre a Escala de Katz e o Mini-Cog, estas escalas também não são 

correlacionadas significativamente, sob o ponto de vista estatístico. A correlação das outras 

medidas é inviável por não conter amostra suficiente parta esta análise.  

O Quadro 17 e a Figura 19 mostram as médias das pontuações da Escala de Katz nas 6 

principais avaliações, nos grupos masculino e feminino. O Quadro 18 também mostra os p-

valores dos testes de Mann Whitney comparando as pontuações de homens e mulheres. 

Observa-se que apontuação do grupo masculino teve na primeira observação a menor média e 

esta média foi aumentando a cada semana. Enquanto a média do grupo feminino reduziu 1 

décimo a cada semana. Entretanto, apesar de as médias do grupo masculino serem 

nitidamente menores que as médias dos grupos feminino, nas duas primeiras avaliações, tais 

diferenças não foram consideradas significativas sob o ponto de vista estatístico, de acordo 

com os p-valores do teste de Mann Whitney. Sendo assim, as pontuações da Escala de Katz 

não apresentam associação com o gênero.  

 

Quadro 17: Médias das pontuações da Escala de Katz no Grupo Masculino e Feminino, e 

comparação dos escores dos dois grupos dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e 

Niterói, 2016. 

Gênero K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 

Feminino 5,6 5,6 5,5 5,4 5,7 6,0 

Masculino 4,3 4,5 5,4 5,3 5,8 6,0 

p-valor teste de Mann 

Whitney 0,155 0,325 0,829 1,000 - - 

Fonte: Silva, 2016. 
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Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 19: Médias dos escores da Escala de Katz no Grupo Masculino e Feminino dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

O Quadro 18 e a Figura 20 mostram as médias das pontuações da Escala de Lawton& 

Brody nas 6 principais  avaliações, nos grupos masculino e feminino. O Quadro 19 também 

mostra os p-valores dos testes de Mann Whitney comparando os escores de homens e 

mulheres. Observa-se que a pontuação do grupo masculino teve na primeira observação a 

maior média e esta média foi decrescendo a cada semana. O não crescimento da média 

também é verificado para o grupo feminino. Entretanto, apesar de as médias do grupo 

masculino serem nitidamente maiores nas duas primeiras avaliações, tais diferenças não são 

significativas sob o ponto de vista estatístico, de acordo com os p-valores do teste de Mann 

Whitney. Sendo assim, as pontuaçõesna Escala de Lawton& Brody não apresentam 

associação com o gênero.  

Quadro 18: Médias das pontuações da Escala de Lawton & Brody no Grupo Masculino e 

Feminino, e comparação dos escores dos dois grupos dos idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 

Gênero 
Lawton  

1 

Lawton  

2 

Lawton  

3 

Lawton  

4 

Lawton  

5 

Lawton  

6 

Feminino 12,7 12,7 10,9 10,0 8,6 7,0 

Masculino 14,0 14,0 12,5 11,1 7,8 7,0 

p-valor teste de Mann Whitney 0,430 0,430 0,360 0,470 - - 

Fonte: Silva, 2016. 
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Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 20: Médias das pontuações da Escala de Lawton & Brody no Grupo Masculino e 

Feminino dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

O Quadro 19 e a Figura 21 mostram as médias das pontuaçõesno rastreio cognitivo 

pelo Mini-Cog nas 6 avaliações, nos grupos masculino e feminino. O Quadro 20 também 

mostra os p-valores dos testes de Mann Whitney comparando as pontuações de homens e 

mulheres. Observa-se que a pontuação do grupo masculino teve na primeira observação a 

maior média e esta média foi decrescendo a cada semana. O não crescimento da média 

também é verificado para o grupo feminino. Entretanto, apesar de as médias do grupo 

masculino serem nitidamente maiores nas duas primeiras avaliações, tais diferenças não são 

significativas sob o ponto de vista estatístico, de acordo com os p-valores do teste de Mann 

Whitney. Sendo assim, as pontuações no Mini-Cog não apresentam associação com o gênero.  

Quadro 19: Médias das pontuações no rastreio cognitivo pelo Mini-Cog no Grupo Masculino 

e Feminino, e comparação dos escores dos dois grupos dos idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 

Gênero 
MiniCog 

1 

MiniCog 

2 

MiniCog 

3 

MiniCog 

4 

MiniCog 

5 

MiniCog 

6 

Feminino 2,4 2,3 1,4 1,0 0,7 0,0 

Masculino 2,5 2,5 1,5 1,0 0,2 1,0 

p-valor teste de Mann Whitney 0,916 0,705 0,971 0,963 0,755 0,400 

Fonte: Silva, 2016. 
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Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 21: Médias das pontuações no rastreio cognitivo pelo de Mini-Cog no Grupo 

Masculino e Feminino dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 
 

Os Quadros 20, 21 e 22 trazem as médias de pontuação da Escala de Katz, Lawton & 

Brody e Mini-Cog, respectivamente, em cada avaliação de acordo com a escolaridade do 

participante. A comparação de significância estatística não é possível de ser realizada devido 

aos pequenos tamanhos amostrais de cada grupo. Porém, observa-se uma tendência de 

melhores resultados funcionais, em cada escala, para maiores anos de estudo, ou seja, os 

resultados sugerem que, quanto maior a escolaridade, melhor é a capacidade funcional 

avaliada.  

 

Quadro 20: Médias de pontuação da Escala de Katz de acordo com a escolaridade dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Escolaridade  K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 

Analfabeto 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 . . 

Ensino Fundamental Incompleto 5,3 5,5 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 

Ensino Fundamental Completo 4,8 4,8 4,7 4,0 . . . . 

Ensino Médio Incompleto 5,4 5,4 6,0 6,0 5,0 4,0 . . 

Ensino Médio Completo 3,9 3,9 4,6 5,7 6,0 . . . 

Ensino Superior Completo 4,0 4,0 4,0 4,0 . . . . 

Fonte: Silva, 2016. 
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Quadro 21: Médias de pontuação da Escala de Lawton & Brody de acordo com a 

escolaridade dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Escolaridade  

Lawton  

1 

Lawto

n  2 

Lawto

n  3 

Lawto

n  4 

Lawto

n  5 

Lawto

n  6 

Lawto

n  7 

Lawto

n  8 

Analfabeto 8,3 8,3 8,0 8,0 8,0 7,0 . 8,3 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 12,1 12,1 8,1 7,6 7,6 7,0 7,0 12,1 

Ensino 

Fundamental 

Completo 18,0 18,0 17,7 15,5 . . . 18,0 

Ensino Médio 

Incompleto 16,0 15,4 7,0 7,0 10,0 11,0 . 16,0 

Ensino Médio 

Completo 17,0 17,0 15,2 14,0 14,0 . . 17,0 

Ensino Superior 

Completo 18,0 18,0 18,0 18,0 . . . 18,0 

Fonte: Silva, 2016. 

 

 

Quadro 22: Médias de pontuação do Mini-Cog de acordo com a escolaridade dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Escolaridade  MC 1 MC 2 MC 3 MC 4 MC 5 MC 6 MC 7 MC 8 

Analfabeto 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 

Ensino Fundamental Incompleto 1,8 1,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Ensino Fundamental Completo 3,2 3,2 3,0 2,0 . . . . 

Ensino Médio Incompleto 2,4 2,2 0,0 0,0 1,0 2,0 . . 

Ensino Médio Completo 3,7 3,4 3,2 3,0 4,0 . . . 

Ensino Superior Completo 4,0 4,0 3,0 4,0 . . . . 

Fonte: Silva, 2016. 

4.4Associação da Incidência de Declínio da Capacidade Funcional com Caracterização dos 

Participantes 

 

No global, observou-se que 4 idosos (10,8%) apresentaram declínio na realização das 

ABVDs, 5 idosos (13,5%) tiveram declínio na realizaçção das AIVDs e 12 idosos (32,4%) 

tiveram declínio no rastreio cognitivo pelo Mini-Cog.  As incidências globais de declínio 

podem ser vistas no gráfico da Figura 22, a seguir. 
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Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 22: Incidências de Declínio em cada escala, dos idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 
 

O Quadro 23, a seguir, traz a incidência de declínio em cada escala, quando uma 

comorbidade está ausente e quando uma comorbidade está presente, considerando somente as 

comorbidades relevantes (com incidência maior que 10%). O Quadro 24 traz as incidências 

relativas à prática de hábitos nocivos pelos idosos. As proporções são comparadas pelo teste 

Exato de Fisher. Caso um teste resultasse num p-valor menor que 5%, significaria que há 

associação entre a comorbidade e o declínio funcional envolvido no teste. Embora várias 

incidências de declínio sejam maiores na presença de algumas comorbidades, os testes não 

detectaram alguma associação estatística significativa, todos os p-valores são maiores que 5%. 

Possivelmente, o aumento de tamanho amostra pode  aumentar a acurácia dos testes e eles 

podem vir a detectar diferenças significativas sob o ponto de vista estatístico. Sendo assim, 

conclui-se que o declínio funcional não está associado a nenhuma comorbidade.  

 

 

 



 

73 

 

 

Quadro 23: Incidência de declínio em cada escala, quando uma comorbidade está ausente e 

quando uma comorbidade está presente, dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e 

Niterói, 2016. 

Comorbidade 
Incidência de 

Declinio Katz  

Incidência de 

Declínio 

Lawton 

Incidência de 

Declínio  Mini-

Cog 

HAS 

Ausente 6,3% 6,3% 25,0% 

Presente 14,3% 19,0% 38,1% 

p-valor 0,618 0,364 0,491 

DM 

Ausente 12,0% 12,0% 28,0% 

Presente 8,3% 16,7% 41,7% 

p-valor 1,000 1,000 0,468 

ITU 

Ausente 11,5% 7,7% 34,6% 

Presente 9,1% 27,3% 27,3% 

p-valor 1,000 0,144 1,000 

Tabagismo 

Ausente 9,0% 11,5% 30,8% 

Presente 8,8% 18,2% 36,4% 

p-valor 0,567 0,623 1,000 

Bebida 

Alcóolica 

Ausente 7,1% 1,0,7% 32,1% 

Presente 22,2% 22,2% 33,3% 

p-valor 0,244 0,577 1,000 

Câncer 

Ausente 9,7% 9,7% 35,5% 

Presente 16,7% 33,3% 16,7% 

p-valor 0,524 0,177 0,641 

Fonte: Silva, 2016. 
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Quadro 24: Incidência de declínio em cada escala, quando há prática de um hábito nocivo e 

quando não há prática de um hábito nocivo, dos idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 

Hábito Nocivo 
Incidência de 

Declinio Katz  

Incidência de 

Declínio 

Lawton 

Incidência de 

Declínio Mini-

Cog 

Tabagismo 

Ausente 9,0% 11,5% 30,8% 

Presente 8,8% 18,2% 36,4% 

p-valor 0,567 0,623 1,000 

Bebida 

Alcóolica 

Ausente 7,1% 1,0,7% 32,1% 

Presente 22,2% 22,2% 33,3% 

p-valor 0,244 0,577 1,000 

Fonte: Silva, 2016. 

 

 

O Quadro 25, a seguir, traz a incidência de declínio funcional por gênero. As 

diferenças não sejam significativas sob o ponto de vista estatístico, porém, em termos 

absolutos, a incidência de declínio funcional parece ser maior no grupo masculino.  

 

Quadro 25: Incidência de declínio em cada escala nos grupos feminino e masculino, dos 

idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Gênero 

Incidência de 

Declinio do 

Katz  

Incidência de 

Declínio do 

Lawton 

Incidência de 

Declínio do MiniCog 

Feminino 6,3% 12,5% 31,3% 

Masculino 14,3% 14,3% 33,3% 

p-valor 0,618* 1,000* 0,893 

Fonte: Silva, 2016. 

 

 



 

75 

 

 

O Quadro 26mostra a incidênca de declínio em cada escala por característica dos 

participantes.A comparação de significância não é possível de ser realizada devido aos 

pequenos tamanhos amostrais de cada subgrupo. 

 

Quadro 26: Incidência de Declínio por característica dos idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 

Estado Civil 
Declinio Katz 

(%) 

Declinio Lawton 

(%) 

Declinio Mini-Cog 

(%) 

Casado 10,5 15,8 42,1 

Divorciado 0,0 0 16,7 

Solteiro 33,3 33,3 33,3 

Viúvo 11,1 11,1 22,2 

Escolaridade 
Declinio Katz 

(%) 

Declinio Lawton 

(%) 

Declinio Mini-Cog 

(%) 

Analfabeto 0 33,3 33,3 

Ensino Fundamental Incompleto 14,3 14,3 7,1 

Ensino Fundamental Completo 20,0 20 60 

Ensino Médio Incompleto 20,0 20 20 

Ensino Médio Completo 0 0 55,6 

Ensino Superior Completo 0 0 100 

Renda Mensal 
Declinio Katz 

(%) 

Declinio Lawton 

(%) 

Declinio Mini-Cog 

(%) 

Menos de 1 salário Mínimo 0,0 100 0 

1 salário mínimo 16,7 16,7 27,8 

2 a 3 salários mínimos 5,9 5,9 41,2 

4 salários mínimos ou mais 0,0 0 0 

Estado Coabitação 
Declinio Katz 

(%) 

Declinio Lawton 

(%) 

Declinio Mini-Cog 

(%) 

Cônjuge 10,5 15,8 42,1 

Filhos 0,0 12,5 12,5 

Outros 14,3 0 42,9 

Sozinho 33,3 33,3 0 

Fonte: Silva, 2016. 

 

 

O Quadro 27 traz a incidência de declínio em cada escala por diagnóstico principal dos 

participantes. A comparação de significância estatística não é possível de ser realizada devido 

aos pequenos tamanhos amostrais de cada subgrupo. O declínio funcional não ocorreu em 
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nenhuma das escalas, para os idosos com Doença do Trato Gastro Intestinal  e Processo 

Infeccioso. 

 

Quadro 27: Incidência de Declínio por diagnóstico principal dos idosos hospitalizados. 

Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Diagnóstico Principal 

Declínio 

Katz 

(%) 

Declínio 

Lawton 

(%) 

Declínio Mini-

Cog 

(%) 

Doença Cardiovascular 18,2 27,3 45,5 

Neoplasia 0,0 16,7 16,7 

Doença do Trato Gastro Intestinal 0,0 0,0 0,0 

Doença Pulmonar 20,0 20 20 

Doença Neurológica 50,0 0 0 

Doença Endócrina  0,0 0,0 60 

Doença do Trato Urinário 0,0 0 50 

Doença Osteomioarticular 0,0 0 50 

Processo Infeccioso 0,0 0 0 

Fonte: Silva, 2016. 

 

Teve-se também o intuito de saber se a incidência de declínio funcional estava 

associada ao número de quedas do idoso. O Quadro 28, a seguir, traz evidências de que as 

incidências de declínio funcional são maiores no grupo que sofreu 3 quedas, mas a 

significância estatistica desta hipótese não pôde ser confirmada por testes, devido aos 

pequenos tamanhos amostrais de cada subgrupo. 

 

Quadro 28: Incidência de Declínio por número de quedas dos idosos hospitalizados. Campos 

dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Quedas 

Declinio 

Katz 

(%) 

Declinio 

Lawton 

(%) 

Declinio Mini-

Cog 

(%) 

0 0 0 31,6 

1 25 12,5 37,5 

2 0 0 0 

3 28,6 57,1 42,9 
Fonte: Silva, 2016. 

 

 



 

77 

 

 

4.5 Análise de Sobrevivência até o Declínio da Pontuação na Escala de Katz 

 

O Gráfico da Figura 23 mostra curva de sobrevivência até o declínio da pontuação na  

Escala de Katz pra cada gênero e a Figura 24 mostra curva de sobrevivência até o declínio do 

escore da Escala de Katz para o grupo global, ou seja, quantos dias os idosos permaneceram 

sem apresentar declínio na escala. O gráfico mostra que a probabilidade de um idoso 

hospitalizado sobreviver ao declínio na realização das ABVDs é sempre maior para as 

mulheres. 

Há uma estimativa de que a probabilidade das mulheres idosas hospitalizadas 

permanecerem sem apresentar declínio nas ABVDs mais que 21 dias é igual a 88,9%, ou seja, 

88,9% das mulheres permanecem 21 dias ou mais sem declínio na capacidade de realização 

das ABVDs.  Há uma estimativa de que a probabilidade dos homens hospitalizados 

permanecerem sem apresentar declínio nas ABVDs mais que 14 dias é igual a 74,1%, ou seja, 

74,1%  dos idosos homens hospitalizados permanecem 14 dias ou mais sem declínio na 

capacidade de realização das ABVDs.  

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 23: Curva de Kaplan-Meier da  sobrevivência do idoso hospitalizado até o declínio do 

escore da Escala de Katz para cada gênero. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 
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Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 24: Curva de Kaplan-Meier da sobrevivência  do idoso hospitalizado até o declínio do 

escore global da Escala de Katz. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 
 

 

No global, a probabilidade de um paciente idoso hospitalizado permanecer sem 

apresentar declínio na capacidade de realização das ABVDs por mais de 21 dias é igual a 

80,8%, ou seja, 80,8% dos idosos  hospitalizados permanecem 21 dias ou mais sem declínio 

da realização das ABVDs. O Quadro 29, a seguir, traz as estimativas do tempo de 

permanencia médio até o declínio nas ABVDs, pela Escala de Katz, nos gêneros feminino e 

masculino, e global. 

 

Quadro 29: Médias do Tempo de Sobrevivência até o declínio do escore da Escala de Katz 

dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Sexo 

Média estimada em 

dias 

Erro 

Padrão 

Intervalo de Confiança a 95% para a 

Média 

Limite Inferior Limite Superior 

F 39,7 2,2 35,36 44,0 

M 39,6 4,9 30,0 49,2 

Global 42,5 3,0 36,7 48,4 
Fonte: Silva, 2016. 
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As médias são quase idênticas para ambos os gêneros; de fato os resultados dos testes 

de Log-Bank, Breslow e Tarone-Ware (Quadro 30) indicam que não há evidências de 

diferenças significativas entre os comportamentos das distribuições de sobrevivência dos 

gêneros distintos (p-valores maiores que 5%).  No global, estimou-se por Kaplan-Meier que o 

tempo de permanencia sem apresentar o declínio na capacidade de realização das ABVDs, 

tem média de 42,5 dias com desvio padrão de 3,0 dias. 

 

Quadro 30: Testes de Igualdade das distribuições de Sobrevivência para os gêneros feminino 

e masculino dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

Chi-

Square df p-valor 

Log Rank (Mantel-Cox) 1,345 1 0,246 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 1,744 1 0,187 

Tarone-Ware 1,629 1 0,202 
Fonte: Silva, 2016. 

 

 

4.6 Análise de Sobrevivência até o Declínio da Pontuação na Escala de Lawton e Brody 

 

 

O Gráfico da Figura 25 mostra curva de sobrevivência até o declínio do escore de 

Lawton& Brody pra cada gênero e a Figura 26 mostra curva de sobrevivência até o declínio 

do escore de Lawton& Brody para o grupo global. O gráfico mostra que a probabilidade de 

um idoso hospitalizado permanecer sem apresentar declínio na capacidade de realização das 

AIVDs é sempre maior para as mulheres. Há uma estimativa de que a probabilidade das 

mulheres idosas hospitalizadas permanecerem sem apresentar declínio na realização das 

AIVDs mais que 21 dias é igual a 78,8%, ou seja, 78,8% das mulheres sobrevivem 21 dias ou 

mais sem declínio das AIVDs.  Há uma estimativa de que a probabilidade dos homens 

hospitalizados permanecerem sem apresentar declínio das AIVDs mais que 14 dias é igual a 

70,5%, ou seja, 70,5%  dos idosos homens hospitalizados permanecem 14 dias ou mais sem 

declínio na capacidade de realização das AIVDs.  

 

 

 

 



 

80 

 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 25: Curva de Kaplan-Meier da  sobrevivência do idoso hospitalizado até o declínio do 

escore da Escala de Lawton& Brody pra cada gênero. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016 

 

 
Fonte: Silva, 2016 

Figura 26: Curva de Kaplan-Meier da  sobrevivência  do idoso hospitalizado até o declínio 

do escore da Escala de Lawton& Brody global. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 
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No global, a probabilidade de um paciente idoso hospitalizado permanecer sem 

apresentar declínio na realização das AIVDs por mais de 21 dias é igual a 74,6%, ou seja, 

74,6% dos idosos  hospitalizados permanecem 21 dias ou mais sem declínio do escore 

Lawton& Brody. O Quadro 31, a seguir, traz as estimativas do tempo de permanencia médio 

até o declínio dos escores de Lawton& Brody nos gêneros feminino e masculino, e global.  

 

Quadro 31: Médias do Tempo de Sobrevivencia até o declínio do escore de Lawton & Brody 

dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Sexo 
Média estimada em 

dias 
Erro Padrão 

Intervalo de Confiança a 95% para a Média 

Limite Inferior Limite Superior 

M 
36,8 3,3 30,4 43,2 

F 
39,3 5,0 29,6 49,1 

Global 
40,8 3,3 34,4 47,2 

Fonte: Silva, 2016. 

 

As médias de ambos os gêneros são pouco distintas; de fato os resultados dos testes de 

Log-Bank,Breslow e Tarone-Ware (Quadro 32) indicam que não há evidências de diferenças 

significativas entre os comportamentos das distribuições de sobrevivência dos gêneros 

distintos (p-valores maiores que 5%).  No global, estimou-se por Kaplan-Meier que o tempo 

de permanencia até o declínio dos escores de Lawton& Brody tem média de 40,8 dias com 

desvio padrão de 3,3 dias. 

 

Quadro  32: Testes de Igualdade das Distribuições de Sobrevivência para os gêneros 

feminino e masculino dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) ,337 1 ,561 

Breslow (Generalized Wilcoxon) ,607 1 ,436 

Tarone-Ware ,473 1 ,492 
Fonte: Silva, 2016. 

 

4.7 Análise de Sobrevivência até o Declínio da Pontuação no  Mini-Cog 

 

O Gráfico da Figura 27 mostra curva de sobrevivência até o declínio do escore do 

Mini-Cog pra cada gênero e a Figura 28 mostra curva de sobrevivência até o declínio do 
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escore do Mini-Cog para o grupo global. O gráfico mostra que a probabilidade de um idoso 

hospitalizado permanecer sem apresentar declínio no Mini-Cog é sempre maior para as 

mulheres.  Há uma estimativa de que a probabilidade das mulheres idosas hospitalizadas 

permanecerem sem apresentar declínio no Mini-Cog mais que 21 dias é igual a 60,9%, ou 

seja, 60,9% das mulheres permanecem 21 dias ou mais sem declínio do escore no Mini-Cog.  

Há uma estimativa de que a probabilidade dos homens hospitalizados permanecerem sem 

apresentar declínio do Minicog mais que 14 dias é igual a 61,2%, ou seja, 61,2%  dos idosos 

homens hospitalizados permanecem 14 dias ou mais sem declínio do escore Minicog.  

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 27: Curva de Kaplan-Meier da  sobrevivência do idoso hospitalizado até o declínio do 

escore do Mini-Cog  para cada gênero. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 
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Fonte: Silva, 2016. 

 

Figura 28: Curva de Kaplan-Meier da  sobrevivência do idoso hospitalizado até o declínio do 

escore global do Mini-Cog. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

 

No global, a probabilidade de um paciente idoso hospitalizado permanecer sem 

apresentar declínio do Mini-Cog por mais de 21 dias é igual a 60,1%, ou seja, 60,1% dos 

idosos  hospitalizados permanecem 21 dias ou mais sem declínio do escore do Mini-Cog. O 

Quadro 33, a seguir, traz as estimativas do tempo de permanencia médio até o declínio no 

Mini-Cog nos gêneros feminino e masculino, e global.  

 

Quadro 33: Médias do Tempo de Sobrevivencia até o declínio do escore do Mini-Cog dos 

idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

Sexo Média estimada em dias Erro Padrão 

Intervalo de Confiança a 95% para a Média 

Limite Inferior Limite Superior 

M 30,5 4,2 22,3 38,6 

F 33,4 4,9 23,8 43,1 

Global 33,7 3,6 26,6 40,8 
Fonte: Silva, 2016. 
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As médias de ambos os gêneros são poucos distintas; de fato os resultados dos testes 

de Log-Bank,Breslow e Tarone-Ware (Quadro 34) indicam que não há evidências de 

diferenças significativas entre os comportamentos das distribuições de sobrevivência dos 

gêneros distintos (p-valores maiores que 5%).  No global, estimou-se por Kaplan-Meier que o 

tempo de permanencia até o declínio no Mini-Cog tem média de 33,7 dias com desvio padrão 

de 3,6 dias. 

 

Quadro 34: Testes de Igualdade das distribuições de Sobrevivência para os gêneros feminino 

e masculino dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) ,121 1 ,728 

Breslow (Generalized Wilcoxon) ,338 1 ,561 

Tarone-Ware ,245 1 ,621 
Fonte: Silva, 2016. 

 

 

O gráfico da Figura 29, a seguir, traz as médias globais dos tempos de 

permanenciaestimados pelo método de Kaplan-Meier até o declínio das pontuações de cada 

escala. Os resultados mostram que demora-se mais tempo para ocorrer declínio da 

pontuaçãona Escala de Katz, e os idosos tem menor tempo de permanencia até a ocorrência de 

declínio no rastreio cognitivo.  

 

 

 
 

Fonte: Silva, 2016. 

 
Figura 29: Médias globais dos tempos de sobrevida estimados pelo método de Kaplan-Meier 

até o declínio das pontuações de cada escala dos idosos hospitalizados. Campos dos 

Goytacazes e Niterói, 2016. 
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4.8 Análise do Risco Relativo pelos Modelos de Regressão de Cox  

 

Nesta seção são consideradas as variáveis preditoras para o tempo até a ocorrência do 

declínio da capacidade funcional, através do Modelo de Regressão de Cox ou modelo de 

Riscos Proporcionais.  Os Quadros 35, 36 e 37 trazem os resultados dos modelos para o 

tempo de sobrevivência até o declínio das pontuações nas Escalas de Katz, Lawton& Brody e 

Mini-Cog, respectivamente.  

Os p-valores apresentatados (Sig.) para todas as covariáveis, nos três modelos, 

mostram que não há rejeição da hipótese nula de que os coeficientes são estatisticamente 

iguais a zero, ou seja, para as três escalas, não há uma covariável que tenha risco aumentado 

significativo apara o declínio da pontuação na escala. O coeficiente B avalia a mudança no 

logaritmo natural do risco quando se altera uma unidade na variável preditora, e o valor de 

Exp(B) para HAS no Quadro 35, por exemplo, significa que o risco de um paciente apresentar 

declínio nas potuações da Escala de Katz é 5,85 vezes maior se o paciente apresentar HAS. 

Entretanto este coeficiente não é significativo (p-valor = Sig = 0,585). 

A partir dos dados do Quadro 35, avaliando o valor bruto de Exp(B) e considerando 

um risco maior que 2 um risco relevante, pode-se supor descritivamente que HAS, IRC, AVC, 

Pneumonia e Tabagismo são fatores de risco aumentado para declínio das pontuações da 

Escala de Katz, ou seja, para diminuição da capacidade de realização das ABVDs. Não são 

significativos, mas deixam uma hipótese levantada a ser confirmada em estudos com amostras 

maiores.  
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Quadro 35: Teste de Significância dos coeficientes de cada covariável  no Modelo de 

Regressão de Cox para o Tempo até o Declínio das pontuações na Escala de Katz dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

A partir dos dados do Quadro 36, avaliando o valor bruto de Exp(B) e considerando 

um risco maior que 2 um risco relevante, pode-se supor descritivamente que HAS, IRC, AVC, 

Câncer, Queda e Tabagismo são fatores de risco aumentado pra declínio das pontuações da 

Escala de Lawton& Brody, ou seja, para diminuição da capacidade de realização das AIVDs. 

Não são significativos, mas deixam uma hipótese levantada a ser confirmada em estudos com 

amostras maiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables in the Equation

-,065 ,208 ,098 1 ,754 ,937 ,623 1,409

-,588 1,758 ,112 1 ,738 ,556 ,018 17,428

,132 ,331 ,159 1 ,690 1,141 ,596 2,183

-,980 1,410 ,483 1 ,487 ,375 ,024 5,951

,114 ,674 ,028 1 ,866 1,120 ,299 4,195

,309 1,239 ,062 1 ,803 1,362 ,120 15,440

1,766 1,568 1,269 1 ,260 5,850 ,271 126,419

-,559 1,300 ,185 1 ,667 ,572 ,045 7,309

-,607 1,440 ,178 1 ,673 ,545 ,032 9,159

1,462 2,741 ,284 1 ,594 4,313 ,020 929,119

,755 3,392 ,050 1 ,824 2,127 ,003 1641,275

-1,647 7,280 ,051 1 ,821 ,193 ,000 303186,1

-12,912 3283,757 ,000 1 ,997 ,000 ,000 .

-,354 1,294 ,075 1 ,785 ,702 ,056 8,865

-13,976 3283,755 ,000 1 ,997 ,000 ,000 .

1,149 3,975 ,084 1 ,773 3,154 ,001 7624,715

-,686 3,364 ,042 1 ,838 ,504 ,001 368,053

-,388 5,773 ,005 1 ,946 ,678 ,000 55660,779

-11,884 507,233 ,001 1 ,981 ,000 ,000 .

,384 ,656 ,342 1 ,558 1,468 ,406 5,312

1,000 2,015 ,246 1 ,620 2,719 ,052 141,189

-,938 1,979 ,225 1 ,636 ,392 ,008 18,929

-,077 ,102 ,567 1 ,451 ,926 ,758 1,131

Idade

HGG

NºdeInternações

Sexo

Escolaridade

RendaMensal

HAS

DM

ITU

IRC

AVC

ICC

TVP

Câncer

Obesidade

Pneumonia

Demência

Anemia

DPOC

Quedas

Tabagismo

Usodebebidaalcoólica

TotaldeDiasdeInternação

Step

1

B SE Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% CI for Exp(B)

Variables in the Equation

-,065 ,208 ,098 1 ,754 ,937 ,623 1,409

-,588 1,758 ,112 1 ,738 ,556 ,018 17,428

,132 ,331 ,159 1 ,690 1,141 ,596 2,183

-,980 1,410 ,483 1 ,487 ,375 ,024 5,951

,114 ,674 ,028 1 ,866 1,120 ,299 4,195

,309 1,239 ,062 1 ,803 1,362 ,120 15,440

1,766 1,568 1,269 1 ,260 5,850 ,271 126,419

-,559 1,300 ,185 1 ,667 ,572 ,045 7,309

-,607 1,440 ,178 1 ,673 ,545 ,032 9,159

1,462 2,741 ,284 1 ,594 4,313 ,020 929,119

,755 3,392 ,050 1 ,824 2,127 ,003 1641,275

-1,647 7,280 ,051 1 ,821 ,193 ,000 303186,1

-12,912 3283,757 ,000 1 ,997 ,000 ,000 .

-,354 1,294 ,075 1 ,785 ,702 ,056 8,865

-13,976 3283,755 ,000 1 ,997 ,000 ,000 .

1,149 3,975 ,084 1 ,773 3,154 ,001 7624,715

-,686 3,364 ,042 1 ,838 ,504 ,001 368,053

-,388 5,773 ,005 1 ,946 ,678 ,000 55660,779

-11,884 507,233 ,001 1 ,981 ,000 ,000 .

,384 ,656 ,342 1 ,558 1,468 ,406 5,312

1,000 2,015 ,246 1 ,620 2,719 ,052 141,189

-,938 1,979 ,225 1 ,636 ,392 ,008 18,929

-,077 ,102 ,567 1 ,451 ,926 ,758 1,131

Idade

HGG

NºdeInternações

Sexo

Escolaridade

RendaMensal

HAS

DM

ITU

IRC

AVC

ICC

TVP

Câncer

Obesidade

Pneumonia

Demência

Anemia

DPOC

Quedas

Tabagismo

Usodebebidaalcoólica

TotaldeDiasdeInternação

Step

1

B SE Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% CI for Exp(B)
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Quadro 36: Teste de Significância dos coeficientes de cada covariável  no Modelo de 

Regressão de Cox para o Tempo até o Declínio das pontuações na Escala de Lawton & Brody 

dos idosos hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

A partir dos dados do Quadro 37, avaliando o valor bruto de Exp(B) e considerando 

um risco maior que 2 um risco relevante, pode-se supor descritivamente que o Número de 

Internações, Escolaridade, HAS, IRC, ICC, TVP, Pneumonia, Tabagismo,  e Uso de Bebidas 

alcoólicas são fatores de risco aumentado pra declínio das pontuações no rastreio cognitivo 

pelo Mini-Cog. Não são significativos, mas deixam uma hipótese levantada a ser confirmada 

em estudos com amostras maiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables in the Equation

-,017 ,227 ,006 1 ,941 ,983 ,631 1,533

-,854 2,245 ,145 1 ,703 ,426 ,005 34,654

-,090 ,428 ,044 1 ,834 ,914 ,395 2,115

-1,323 1,947 ,462 1 ,497 ,266 ,006 12,101

,353 ,824 ,184 1 ,668 1,424 ,283 7,161

-,165 1,288 ,016 1 ,898 ,848 ,068 10,592

1,182 1,889 ,391 1 ,532 3,260 ,080 132,188

,294 1,288 ,052 1 ,819 1,342 ,107 16,761

-,260 1,576 ,027 1 ,869 ,771 ,035 16,914

2,575 3,065 ,705 1 ,401 13,127 ,032 5339,431

1,824 3,121 ,342 1 ,559 6,196 ,014 2809,253

,505 5,931 ,007 1 ,932 1,656 ,000 185084,1

-11,756 2523,214 ,000 1 ,996 ,000 ,000 .

,928 1,481 ,392 1 ,531 2,529 ,139 46,120

-13,675 2523,213 ,000 1 ,996 ,000 ,000 .

,546 3,978 ,019 1 ,891 1,726 ,001 4200,698

-1,269 3,215 ,156 1 ,693 ,281 ,001 153,308

-14,112 2523,215 ,000 1 ,996 ,000 ,000 .

-,045 2,787 ,000 1 ,987 ,956 ,004 225,335

,779 ,872 ,798 1 ,372 2,180 ,394 12,053

1,507 2,656 ,322 1 ,571 4,512 ,025 823,173

-2,739 3,111 ,775 1 ,379 ,065 ,000 28,732

-,076 ,109 ,488 1 ,485 ,926 ,748 1,148

Idade

HGG

NºdeInternações

Sexo

Escolaridade

RendaMensal

HAS

DM

ITU

IRC

AVC

ICC

TVP

Câncer

Obesidade

Pneumonia

Demência

Anemia

DPOC

Quedas

Tabagismo

Usodebebidaalcoólica

TotaldeDiasdeInternação

Step

1

B SE Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% CI for Exp(B)

Variables in the Equation

-,017 ,227 ,006 1 ,941 ,983 ,631 1,533

-,854 2,245 ,145 1 ,703 ,426 ,005 34,654

-,090 ,428 ,044 1 ,834 ,914 ,395 2,115

-1,323 1,947 ,462 1 ,497 ,266 ,006 12,101

,353 ,824 ,184 1 ,668 1,424 ,283 7,161

-,165 1,288 ,016 1 ,898 ,848 ,068 10,592

1,182 1,889 ,391 1 ,532 3,260 ,080 132,188

,294 1,288 ,052 1 ,819 1,342 ,107 16,761

-,260 1,576 ,027 1 ,869 ,771 ,035 16,914

2,575 3,065 ,705 1 ,401 13,127 ,032 5339,431

1,824 3,121 ,342 1 ,559 6,196 ,014 2809,253

,505 5,931 ,007 1 ,932 1,656 ,000 185084,1

-11,756 2523,214 ,000 1 ,996 ,000 ,000 .

,928 1,481 ,392 1 ,531 2,529 ,139 46,120

-13,675 2523,213 ,000 1 ,996 ,000 ,000 .

,546 3,978 ,019 1 ,891 1,726 ,001 4200,698

-1,269 3,215 ,156 1 ,693 ,281 ,001 153,308

-14,112 2523,215 ,000 1 ,996 ,000 ,000 .

-,045 2,787 ,000 1 ,987 ,956 ,004 225,335

,779 ,872 ,798 1 ,372 2,180 ,394 12,053

1,507 2,656 ,322 1 ,571 4,512 ,025 823,173

-2,739 3,111 ,775 1 ,379 ,065 ,000 28,732

-,076 ,109 ,488 1 ,485 ,926 ,748 1,148

Idade

HGG

NºdeInternações

Sexo

Escolaridade

RendaMensal

HAS

DM

ITU

IRC

AVC

ICC

TVP

Câncer

Obesidade

Pneumonia

Demência

Anemia

DPOC

Quedas

Tabagismo

Usodebebidaalcoólica

TotaldeDiasdeInternação

Step

1

B SE Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% CI for Exp(B)
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Quadro 37: Teste de Significância dos coeficientes de cada covariável  no Modelo de 

Regressão de Cox para o Tempo até o Declínio do escore no Mini-Cog dos idosos 

hospitalizados. Campos dos Goytacazes e Niterói, 2016. 

 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

5.DISCUSSÃO 

 

Conforme a frequencia relativa de gênero desta investigação, em um estudo realizado 

por Castro et al80, os homens apresentaram maiores percentuais nas internações do que as 

mulheres. Considerando-se a diferença de incidência entre gêneros, julga-se aspectos relativos 

à cultura de saúde da sociedade, onde o homem não tem o hábito de cuidar de sua saúde e 

que, com o passar do tempo, agravam-se os problemas, levando a uma busca tardia dos 

serviços de saúde, necessitando de hospitalização para tratamentos mais complexos58.Em 

contrapartida, uma pesquisa realizada com cem idosos hospitalizados, na enfermaria geriátrica 

de um hospital univesitário de grande porte, na cidade de São Paulo, identificou que a maioria 

dos idosos internados eram mulheres (n=56)81. 

De encontro aos resultados de proporção de gênero deste estudo, Martinez et 

al82identificou em sua investigação, com o objetivo de avaliar a associação entre força e 

massa muscular esquelética em idosos hospitalizados, que o predomínio foi do sexo 

masculino (58,2%), em uma amostra composta por 110 idosos. 

Variables in the Equation

,314 ,343 ,841 1 ,359 1,369 ,700 2,680

-3,371 2,945 1,310 1 ,252 ,034 ,000 11,049

1,253 ,764 2,690 1 ,101 3,501 ,783 15,648

-5,753 3,425 2,822 1 ,093 ,003 ,000 2,611

1,438 1,329 1,170 1 ,279 4,212 ,311 57,011

-2,974 1,797 2,738 1 ,098 ,051 ,002 1,730

1,561 2,218 ,495 1 ,482 4,764 ,062 368,073

-2,999 2,035 2,172 1 ,141 ,050 ,001 2,690

-3,204 3,288 ,950 1 ,330 ,041 ,000 25,543

10,201 5,266 3,753 1 ,053 26942,063 ,887 8E+008

-2,275 811,149 ,000 1 ,998 ,103 ,000 .
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Com relação à idade dos participantes, um estudo realizado por Sthal et al83encontrou 

distribuição com valores aproximados aos encontrado nesta pesquisa, com idade média dos 

idosos de 74,3 anos, quando caracterizaram os idosos internados no Pronto-Socorro do 

Hospital das Clínicas de Botucatu-SP.  

Os resultados deste estudo também são consistentes com aqueles encontrados por 

Prado84, onde a média de idade identificada foi de 73,8 anos e a faixa etária de maior 

distribuição foi de 60 à 69 anos. O mesmo estudo também observou maior proporção de 

homens entre os idosos hospitalizados.  

Outro estudo com resultados semelhantes foi realizado por Reis et al85, com idosos 

institucionalizados no município de Jequié/BA, onde, a partir da análise dos dados, constatou-

se que a média de idade dos 23 idosos que fizeram parte da amostra foi de 71,52 (+ 8,57) 

anos, sendo a idade mínima de 60 anos e a máxima de 85 anos.  

Também em uma pesquisa86 realizada no Hospital da Cidade, em Salvador, os idosos 

participantes apresentaram médias de idade de 71,0 ± 8,5 anos, corroborando com os 

resultados de frequencias de gênero do presente estudo.  

A média de idade elevada pode ser justificada pelo envelhecimento populacional e 

também pelo aumento da expectativa de vida, como demonstra os dados do IBGE87, que em 

2013 a esperança de vida ao nascer no Brasil era de 74,9 anos, um pouco mais em relação a 

2012, 74,6 anos. Para a população masculina, o aumento foi de 71,0 em 2012 para 71,3 em 

2013. Para as mulheres o acréscimo foi menor, passando de 78,3 para 78,6 anos.  

De acordo com o referido instituto87, a diminuição da mortalidade entre idosos ocorreu 

pelo predomínio de mulheres na população idosa e do crescimento dos idosos mais velhos na 

composição da população brasileira. Segundo Veras88, estima-se que a população com 60 

anos ou mais de idade passará de menos de 20 milhões, em 2010, para aproximadamente 65 

milhões, em 2050. 

No que se refere à escolaridade dos idosos participantes da pesquisa, dados 

semelhantes foram encontrados por Ferreira et al89, onde a maioria dos idosos possuía ensino 

fundamental incompleto.  

A baixa escolaridade presente entre os idosos pode ser consequência de possíveis 

dificuldades durante a idade escolar, como financeira, de deslocamento, de oferta, entre 

outras. O Censo de 2010 apontou que 13.933.173 pessoas não sabem ler ou escrever, sendo 

que 39,2% desse contingente são de idosos67. 
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Além de diferenças nos indicadores de escolaridade, como acesso, qualidade, 

permanência, taxa de repetência e evasão e oferta, seja intra ou inter-regional, existem 

relações entre a escolaridade e outros desfechos do indivíduo, como a saúde, nesse sentido, a 

escolaridade tem se mostrado como um importante determinante social para desfechos em 

saúde90. 

A maioria dos idosos desta pesquisa possuía menos de 8 anos de estudo. Também em 

relação à escolaridade, uma investigação realizada em Rio Claro, São Paulo, a média 

identificada foi de 7,2 anos de estudo, indo de idosos analfabetos e até idosos com 21 anos 

estudados91. 

Segundo Lourenço92, os indivíduos com maior escolaridade apresentam menores 

chances de exposição aos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças, além de serem 

mais cuidadosos no ambiente de trabalho. Além disso, o nível de escolaridade pode exercer 

uma função protetora na cognição de idosos fisicamente ativos91. 

Com relação a renda dos participantes, a maioria dos idosos do estudo apresentou 

renda mensal de 1 salário mínimo, corroborando com um inquérito realizado por Soares et 

al93, com mulheres idosas, que revelou que a maioria informou receber renda de apenas um 

salário mínimo.  

O idoso que possui baixo rendimento apresenta dificuldade para custear sua saúde, e 

dentre elas estão a compra de medicamentos e dificuldades no deslocamento até as unidades 

de saúde. Como consequência dessas dificuldades, ocorre a degradação da saúde, com o 

agravamento das doenças crônicas, levando, muitas vezes, à deterioração do estado 

funcional92. 

Em relação ao estado civil, a maioria dos idosos eram casados (51,4%), seguidos dos 

viúvos (24,3%), porém, um estudo94 identificou prevalencia dos idosos que se declararam 

solteiros ou viúvos. Com relação a coabitação, nesta pesquisa, três idosos relataram morar 

sozinhos e esta pode ser uma opção para os idosos que desejam manter a sua independência e 

autonomia, porém, pode essa situação pode ser muito difícil quando o idoso adquire algum 

grau de comprometimento funcional.  

De acordo com Camargos95, para alguns idosos, a coabitação com familiares pode ser 

essencial, para ajudar a resolver questões do dia-a-dia, de origem física ou financeira. Para 

outros, o convívio pode ser indesejado, mas ser a única opção, em detrimento de uma 

institucionalização. 
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É importante salientar que o enfermeiro, ao cuidar de idosos hospitalizados, deve levar 

em conta também os aspectos socioecômicos da vida desses indivíduos, preocupando-se não 

somente com a doença e procedimentos técnicos, mas considerando que esses aspectos podem 

constituir vulnerabilidades para os problemas de saúde apresentados. A doença em si 

apresentada trona-se uma pequena parte, considerando-se todas as variáveis envolvidas no 

processo saúde-doença e qualiadade de vida dos idosos. 

A considerar-se os diagnósticos principais, Castro et al80 detectaram em seu estudo 

que as doenças do aparelho circulatório foram as mais frequentes entre os idosos, sendo 

responsáveis por 29,9% das internações na faixa etária de 70 a 79 anos. Segundo Silveira et 

al58, os custos de internações dos idosos, de um modo geral, foram mais elevadas do que na 

população com 20 a 59 anos de idade, chegando à ordem de 9 vezes mais com doenças 

cardiovasculares. 

Atualmente, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte. Entre as 

cardiovasculares mais prevalentes, destacam-se as doenças isquêmicas do coração e as 

doenças cerebrovasculares, sendo a primeira a principal causa de morte nos países 

desenvolvidos e a segunda a mais importante causa de morte nos países em 

desenvolvimento96. 

Uma investigação97 realizada com 68 idosos hospitalizados, identificou um 

predomínio do perfil admissional clínico (64,7%), sendo que os principais motivos foram 

doenças cardiovasculares (22,1%). 

Resultados consistentes com os desta pesquisa foram encontrados por Sousa-Muñoz et 

al98, onde, com relação ao diagnóstico principal por enfermidade específica, a insuficiência 

cardíaca congestiva e as neoplasias foram os diagnósticos mais frequentes, seguidos por 

doenças pulmonares e hepáticas crônicas. 

A taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório no Brasil foi de 82,0 por 

100 mil habitantes, variando de 40, no Amapá, a 118 no Rio de Janeiro. As regiões Sudeste e 

Centro-Oeste apresentaram as maiores taxas de mortalidade, comparativamente as demais 

regiões. A mortalidade por doenças do aparelho circulatório e marcante em indivíduos com 40 

anos de idade ou mais99. 

Segundo a OMS100, as DCNT, que incluem o escopo das doenças do aparelho 

circulatório, foram responsáveis por mais de 36 milhões de óbitos em 2008 e, desses, 
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48%foram por doenças cardiovasculares. No Brasil, as DCNT foram responsáveis por 74% 

dos óbitos no ano de 2010, dentre os quais as doencas cardiovasculares representaram 33%. 

Nesse sentido, estratégias para o enfrentamento das DCNT foram estabelecidas no 

Brasil para o período de 2011 a 2022, abordando quatro principais doenças (circulatórias, 

cânceres, respiratórias crônicas e diabetes), e fatores de risco para tais condições, no sentido 

de promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas para a prevenção e o 

controle dessas doenças e a melhoria na atenção aos portadores de doenças crônicas, 

reduzindo a mortalidade por essas condições101. 

 De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde102, em 2013, 4,2% (6,1 milhões) de 

pessoas de 18 anos ou mais de idade tiveram algum diagnóstico médico de alguma doença do 

coração. Na área urbana, a proporção de pessoas com o diagnóstico foi maior (4,4%) que na 

área rural (3,0%). As Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentaram estimativas da 

proporção de pessoas que referiram diagnóstico médico de alguma doença do coração 

equivalente estatisticamente ao nível nacional: 5,0%, 5,4% e 4,6%, respectivamente. As 

Regiões Norte e Nordeste apresentaram estimativas menores do que a média nacional: 2,0% e 

2,7%, respectivamente.  

 Segundo a pesquisa supracitada, nos grupos de idade, a proporção de pessoas de 18 

anos ou mais de idade que referiram doenças do coração foi maior quanto maior o grupo de 

idade: 0,9% das pessoas de 18 a 29 anos, 3,4% das pessoas de 30 a 59 anos e, com patamares 

estatisticamente equivalentes, 9,0% das pessoas de 60 a 64 anos, 11,9% das pessoas de 65 a 

74 anos e 13,7% para aqueles com 75 anos ou mais de idade, mostrando que o número de 

indivíduos com doenças cardiovasculares aumenta como avançar da idade.  

 A epidemia global de DCNT tem afetado precoce e gravemente a região das 

Américas. Atualmente, as doenças não transmissíveis são as principais causas de morte e 

incapacidade, representando mais de 3,9 milhões de mortes por ano, ou 75% de todas as 

mortes em todo a região. Como em outras partes do mundo, doenças cardiovasculares, 

doenças respiratórias crônicas, câncer e diabetes são as DCNT mais frequentes103. 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo: mais pessoas 

morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra causa. Estima-se que 

17,5 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2012, representando 31% 

de todas as mortes em nível global. Desses óbitos, estima-se que 7,4 milhões ocorrem 
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devidoàs doenças coronarianas e 6,7 milhões devido a acidentes vasculares cerebrais 

(AVCs)104. 

 A atenção inadequada aumenta consideravelmente os riscos associados a doenças 

não transmissíveis, incluindo a incapacidade a longo prazo e menores chances de 

sobrevivência. No entanto, enquanto se espera um aumento de doenças não transmissíveis nos 

países em que estão a aumentar o número de idosos, o ritmo e a magnitude da epidemia 

dessas doenças não pode ser atribuídas somente ao envelhecimento da população. Mudanças 

significativas no estilo de vida são agora os principais determinantes de fatores de risco e de 

desenvolvimento dessas doenças em todas as idades103. 

Algumas patologias são mais frequentes em idosos, a partir dos 60 anos, e muitas 

assumem cronicidade, com destaque para as doenças osteomioarticulares, hipertensão arterial 

sistêmica, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, doenças respiratórias crônicas96. 

Ressalta-se a importância da elaboração de ações preventivas em saúde voltadas para as doenças 

crônicas, visto a necessidade de produção de conhecimentos e sua adaptação ao planejamento de 

modelos de atenção à saúde direcionadas para cada grupo populacional, em especial os idosos105. 

Atuação do enfermeiro no manejo das doenças crônicas tem foco terapêutico, com 

vistas a qualidade de vida e prevenção de complicações106, considerando a participação do 

paciente e família, onde o cuidado deve estar centrado. No que se refere as doenças crônicas, 

a maioria das complicações podem ser evitadas, dependendo da participação do paciente 

como sujeito ativo nas ações de saúde propostas para ele.  

 Segundo Gallani107, a longa duração do curso natural das doenças crônicas, bem como 

a complexidade e o percurso irregular da evolução, que raramente ocorrem de maneira 

isolada, contituem um desafio. Este padrão peculiar das doenças crônicas impõe, 

necessariamente, o paradigma de continuidade de cuidados e de serviços de saúde. A autora 

afirma que a acessibilidade aos serviços de saúde e cuidados é limitada, bem como a 

continuidade e padronização da assistência. Destaca ainda que há uma carência evidente de 

integração de intervenções, cuja eficiência e eficácia tenham sido comprovadas, não somente 

no controle da doença e limitação da incapacidade funcional, mas na promoção da qualidade 

de vida. 

A reinternação hospitalar é frequentemente utilizada para avaliar o desempenho das 

unidades saúde prestadoras de cuidados hospitalares e pode refletir o atendimento não 
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efetivodo paciente ou a ocorrência de complicações relativas à internação anterior, além de 

ser considerada um evento sentinela para a qualidade dos cuidados prestados108.  

Um estudo18 que caracterizou idosos em situação de readmissão hospitalar, identificou 

uma média de 2 internações em 4 anos, que ocorreram, em geral, nos ultimos 12 meses 

precedentes a última internação, e que os fatores de risco para a readmissão hospitalar entre 

idosos foram internação prévia no último ano, bem como capacidade funcional diminuída. 

Outros fatores de risco para a readmissão hospitalar foram abordados, a saber: múltiplas 

comorbidades (com destaque para as doenças cardiovasculares), tempo de internação de 8 a 

30 dias, maiores de 80 anos. Segundo Moura et al108, as taxas de reinternação são maiores em 

pacientes idosos ou entre os pacientes com doenças graves. 

Nesse sentido, a alta taxa de reinternação obtida nesta investigação reflete a não 

efetividade dos cuidados prestados aos idosos hospitalizados, que recebem cuidados 

generalizados, em detrimento das especifidades do envelhecimento, além da alta hospitalar 

não planejada, que pode favorecer o desenvolvimento de complicações e consequente 

readmissão. 

A considerar-se o planejamento de alta, segundo Delatorre109, essa estratégia faz com 

que a hospitalização seja uma experiência de aprendizado, permitindo que a alta hospitalar 

aconteça com resolutividade, não apenas solucionando o problema de saúde agudo do 

paciente, mas fornecendo suporte mediante orientações sobre cuidado e autocuidado, evitando 

complicações e readmissões. Além disso, essa estratégia objetiva alcançar também a família 

do paciente, para que esta tenha entendimento e compreensão de como lidar com o tratamento 

e cuidado para com as condições crônicas, principalmente os comprometimentos funcionais, a 

fim de se obter qualidade de vida e fazendo com que o paciente retorne para casapreparado 

para esse enfrentamento.  

Ainda assim, no ambiente domiciliar, podem surgir eventuais dúvidas, tanto para o 

idoso quanto para os seus familiares, que podem prejudicar seu autocuidado, comprometendo 

também sua qualidade de vida. Diante disso, o enfermeiro também pode valer-se de uma 

estratégia de acompanhamento e monitoramento pós-alta, afim de colher informações sobre 

a condição de saúde do idoso e sanar eventuais dúvidas, para que esse idoso permaneça na 

melhor condição funcional possível em seu domicílio, evitando readmissões hospitalares. 

No que se refere ao tempo de hospitalização, segundo um estudo que traçou o perfil 

de idosos internados em um hospital universitário57, a duração das internaçõesfoi considerada 
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elevada (mediana de oito dias), resultado destoante da presente pesquisa, que aprestou 

mediana de 20 dias de internação, bem mais elevada. No estudo citado acima, a duração das 

internações foi justificada considerando que, por se tratar de um hospital universitário, possa 

existir uma tendência para maiores dias de hospitalização, levando em conta avaliações mais 

cuidadosas e procedimentos mais demorados. 

Um estudo98 realizado em João Pessoa, em um hospital universitário, verificou que  

tempo de permanência hospitalar variou de 4 a 92 dias, com média de 30,8±18,2 dias, 

superior a média obtida na presente pesquisa. 

Há que se considerar que quanto maior a permanência hospitalar, maiores são os 

custos da hospitalização. Uma investigação58 acerca dos gastos com hospitalização de idosos 

identificou que, nos 10 anos considerados, ocorreram 20.590.599 internações hospitalares de 

idosos no âmbito do SUS e que a soma dos valores pagos paraessas internações foi de R$ 

21.545.274.041. Resultados mais elevados de valor médio de internação associaram-se a 

maior tempo de hospitalização.  

Observou-se ainda que a internação da população idosa masculina é oito vezes mais 

onerosa (R$ 1.639,47) comparada à internação de homens adultos (R$ 193,45). Quanto às 

mulheres, a proporção chega a 2,5 vezes mais cara a internação da mulher idosa com mais de 

80 anos (R$ 1.266,99) em relação à mulher adulta (R$ 499,07). Com resultados similares aos 

deste estudo, a investigação mencionada observou prevalência de doenças do aparelho 

circulatório entre os idosos58.  

Ao estudar fatores determinantes do tempo de internação, Rufino et al110 detectaram 

que o tempo de permanência hospitalar aumenta diante da presença de variáveis tais como 

dor, etilismo, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e infecções 

hospitalares. Ressaltou também que a permanência hospitalar prolongada (PHP) é um 

indicador de qualidade do cuidado prestado aos pacientes durante a hospitalização. A PHP 

aumenta os custos e, além disso, aumenta o risco de complicações decorrentes da internação, 

como as infecções hospitalares e, no caso dos idosos, comprometimentos funcionais.  

Em relação ao tempo de permanência, Silveira et al58 identificaram que, no geral, 

aqueles com mais de 60 anos passaram mais tempo internados, à exceção de doenças 

infecciosas e do sistema nervoso. No mesmo estudo, foi expressivo o tempo de internação de 

transtornos mentais e comportamentais, que chegou a 103 dias entre os idosos. 
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O tempo de permanência hospitalar do idoso pode representar um resultado do 

processo de cuidado de enfermagem e os aspectos que envolvem essa assistencia. Pacientes 

idosos possuem especificidades e demandam cuidados que envolve múltiplos aspectos, o que 

sugere uma classificação peculiar desses pacientes, considerando o nível de dependência e a 

necessidade de cuidados complexos de enfermagem. Essa sugestão pode implicar no cálculo 

para dimensionamento de pessoal de enfermagem hospitalar, que pode necessitar de ajustes 

relativos às demandas de cuidado gerontológico. 

Gutierrez et al111, identificaram que existe uma complexidade na assistência aos idosos 

hospitalizados, abarcando aspectos biopsicossociais e condições de vulnerabilidade, que 

requerem múltiplos cuidados, além desses indivíduos serem portadores de múltiplas 

patologias, o que configura condições de saúde complexas. 

No que concerne a multiplicidade de patologias, no estudo relizado por Sousa-

Muñoz et al98, a presença de uma ou mais comorbidades, definida como a coexistência de 

outras doenças além da principal em um mesmo indivíduo, foi observada em 92,3% dos 

idosos da amostra. No mesmo estudo, a Hipertensão arterial, bem como a Diabetes Mellitus, 

foram as comorbidades mais frequentes, corroborando com os dados desta pesquisa.O número 

de comorbidades variou de 0 a 6, commédia de 2,1. 

Na investigação realizada por Xavier et al81, o número médio de comorbidades foi de 

4,0±1,8, sendo que, dos cem participantes, quinze idosos apresentavam de quatro a sete 

doenças. Dentre as comorbidades identificadas, destacaram-se Hipertensão Arterial Sistêmica 

(70%), Diabetes Mellitus (61%), Dislipidemias (52%), Obesidade (24%) e Tabagismo (22%).  

Em estudo realizado por Nogueira et al112, os participantes apresentaram, em média, 

cinco morbidades auto referidas, sendo que 96% disseram ter pelo menos algum tipo de 

doença. A presença de comorbidades demonstrou-se elevada, corroborando com os resultados 

encontrados por Tavares e Dias113, onde 98,3% dos idosos apresentavam morbidades, sendo 

que, destes, 32,9% (maioria dos que apresentaram múltiplas patologias) tinham predomínio de 

4 à 7 comorbidades. Segundo os autores, as comorbidades, quando associadas às alterações 

causadas pelo processo de envelhecimento, podem intensificar o impacto das perdas 

sensoriais do idoso, interferindo de modo negativo na qualidade de vida.  

A comorbidade é um importante preditor de complicações e resultados desfavoráveis 

em pacientes idosos, principalmente quando encontram-se hospitalizados. A importancia das 

comorbidades na gravidade dos pacientes varia segundo o diagnóstico principal, mas 
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certascombinações de comorbidades apresentam maior risco. A variável comorbidade, por sua 

vez, é importante agravante durante hospitalizações em idosos e  constitui fator preditivo de 

mortalidade após alta hospitalar desses pacientes98. 

Através da consulta de enfermagem, podem ser identificadas dificuldades advindas da 

presença de comorbidades, cabendo ao enfermeiro elaborar uma assistência sistematizada aos 

idosos. Torna-se imprescindível que os enfermeiros implementem práticas que possam 

auxiliar os idoso, frente as limitações que podem ser causadas pela existência de múltiplas 

patologias. 

A correlação entre a incidência de  infecção de trato urinário e o gênero feminino foi 

detectada nesta investigação. A incidência de câncer no grupo masculino também foi 

considerada um dado de significância clínica neste estudo.  

Segundo Roriz-Filho et al114, o sexo feminino é mais vulnerável do que o sexo 

masculino para ocorrência de infecção urinária. Mulheres adultas têm 50 vezes mais chances 

de adquirir ITU do que os homens e 30% das mulheres apresentam ITU sintomática ao longo 

da vida. 

A contaminação do trato urinário pode dar-se por meio de três vias, a saber: 

ascendente, hematogênica e linfática. Pela via ascendente, a infecção ocorre a partir da flora 

fecal e uretral, sendo mais comum em mulheres, considerando-se a uretra mais curta e mais 

próxima da área vulvar e perianal. A ITU também está associada ao uso de sondas vesicais, 

aumentando o risco de infecção hospitalar, conforme o tempo prolongado de sua utilização, 

principalmente em pacientes idosos, que se encontram entre as populações mais propensas115. 

A população idosa tem um risco maior de contrair infecções por diversos fatores como 

as mudanças fisiológicas ocasionadas pelo processo de envelhecimento e a diminuição da 

capacidade funcional. O quadro de infecção urinária pode se manifestar com sinais e sintomas 

atípicos, sem a presença de febre ou outros sintomas de processo infeccioso, dificultando o 

diagnóstico precoce nessa faixa etária e consequentemente a instituição da terapêutica, 

podendo levar ao desenvolvimento de complicações116.  

A incidência de infecção urinária durante o processo de hospitalização do idoso, pode 

estar associada ao uso de fraldas, na incontinência urinária ou fecal, com períodos de trocas e 

higiene irregulares. Além disso, como os idosos deste estudo tiveram uma média alta de 

diasde hospitalização, esse permanencia pode levar a necessidade de uso de ceteter vesical de 

demora, favorecendo também o desenvolvimento de ITU. 
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Ressalta-se a necessidade de cuidados adequados de enfermagem, com vistas a 

prevenção do desenvolvimento de ITU nos idosos durante o processo de hospitalização, 

deliberando quanto a utilização de fraldas, higiene adequada, utilização e mobilização 

adequada de cateteres vesicais de demora, além de preparo da equipe para lidar com estes 

aspectos. 

O uso de fraldas pode ser indiscriminado e corriqueiro, sem avaliação prévia das reais 

necessidades e riscos decorrentes do seu uso. A fralda pode ser utilizada como medida 

facilitadora que em alguns momentos foge de uma análise fundamentada no 

julgamentoclínico e no raciocínio diagnóstico, necessários a prática de enfermagem baseada 

em evidência. O uso de fralda deveria ser indicado para idosos com incontinência ou 

restrições de mobilização, que impedem o uso de outros utensílios de auxílio, pois 

compromete a integridade da pele, a autoestima e aumenta o risco de infecção hospitalar. 

Fatores como número de trocas diárias, limpeza e uso de cremes de barreira podem ser 

determinantes no aparecimento de efeitos decorrentes do uso da fralda117. 

É fundamental trabalhar as alternativas de cuidado de enfermagem que favoreçam tanto a 

dinâmica do setor e quanto a manutenção da função esficteriana nos idosos hospitalizados, 

considerando-se as seguintes possibilidades estratégicas a serem inseridas no plano de cuidados: 

Estímulo à micções programadas, onde o idoso vai ao banheiro em períodos pré-programados e não 

apenas na urgência urinária; Colocação de um relógio com números grandes e visíveis dentro do 

quarto, auxilando no aprazamento das micções pelo próprio idoso, além de ser um 

exercíciocognitivo; Deixar dispositivos de auxílio como a comadre ou o papagaio ao alcance do 

idoso, com ensino e estímulo prévio para sua utilização; Avaliar a garantia de privacidade, pois a 

presença de outras pessoas pode inibir a micção espontânea, por constrangimento e vergonha118. 

No tocante a incidência de câncer no grupo masculino, em 2009, na população total, o 

câncer tornou-se a segunda causa de óbito mais frequente, correspondendo a 15,6% do total 

de óbitos, atrás apenas das doenças do aparelho circulatório (29,0% do total de óbitos) e das 

causas externas (12,6% do total de óbitos)119. 

 A Pesquisa Nacional de Saúde102 estimou que 1,8% das pessoas de 18 anos ou mais 

de idade (2,7 milhões de adultos), referiram diagnóstico médico de câncer noBrasil. A 

proporção na área urbana foi significativamente maior do que na área rural: 1,9% e 1,2%, 

respectivamente. A Região Sul mostrou o maior percentual de diagnóstico médico de câncer, 

3,2%, seguida da Para as Regiões Sudeste (2,1%) e Centro-Oeste (1,6%). Conforme aumentou 
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o grupo de idade, aumentou a proporção de pessoas que já tiveram algum diagnóstico médico 

de câncer, com os maiores patamares, mas estatisticamente equivalentes, 3,7% das pessoas de 

60 a 64 anos e de 5,7% das pessoas de 65 a 74 anos de idade. 

Estima-se que 18% da carga de câncer são devidos a exposição a fatores de risco, 

como: tabagismo, dieta inadequada, prática insuficiente de atividade física, consumo abusivo 

de bebidas alcoólicas, além de infecções como hepatites, Papiloma Vírus Humano e 

Helicobacter pylori100.  

Nesta pesquisa, a prática de hábitos nocivos como tabagismo e consumo de bebida 

alcoólica, foi prevalente e exclusiva, respectivamente, no grupo masculino, sugerindo maior 

exposição desse grupo a fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, que teve 

incidência clinicamente significativa no grupo. 

Dentre os problemas relacionados ao aparelho geniturinário em homens, destaca-se o 

câncer de próstata, que corresponde a segunda causa mais comum de morte por câncer no 

Brasil, atingindo principalmente homens com 50 ou mais anos de idade99, o que também pode 

justificar a alta incidência de câncer no grupo masculino desta pesquisa. 

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do 

câncer de pele não-melanoma). Em valores absolutos e considerando ambos os sexos é o 

quarto tipo mais comum e o segundo mais incidente entre os homens. Mais do que qualquer 

outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos 

no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. A estimativa de novos casos para 2016 foi de 61.200 

por 100 mil habitantes, que correspondeu a um risco estimado de 61,82 casos novos a cada 

100 mil homens, e o número de mortes por câncer de próstata em 2013 foi de 13.772120. 

Em relação a prática de hábitos nocivos, os resultados evidenciam que os homens são 

mais expostos à hábitos como tabagismo e alcoolismo e, por conta disso, tendem a ser menos 

cuidadosos com sua saúde, o que pode justificar maior índice absoluto de hospitalização.  

De acordo com Castro et al80, a maior frequência de internação de idosos do sexo 

masculino pode estar relacionada com a prática de atitudes negativas pelos homens, taiscomo 

os hábitos de beber e fumar, a falta de exercícios físicos e de uma alimentação saudável e a 

busca tardia por assistência médica. 

Pesquisas têm mostrado a forte associação das principais doenças crônicas não 

transmissíveis a fatores de riscos altamente prevalentes, destacando-se o tabagismo, consumo 

abusivo de álcool, excesso de peso, níveis elevados de colesterol, baixo consumo de frutas e 
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verduras e sedentarismo. O monitoramento destes fatores de risco e da prevalência das 

doenças a eles relacionados é primordial para definição de políticas de saúde voltadas para 

prevenção destes agravos102. 

Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH121, 

lançada em 2009 pelo Ministério da Saúde, os homens usam cigarros com mais frequência do 

que as mulheres, tornando-os mais vulneráveis às doenças cardiovasculares, câncer, doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas, entre outras relacionadas ao uso de cigarro. Dentro dos 

fatores determinandes de saúde, no que se refere ao uso de bebidas alcoólicas, a política 

supracitada afirma que avaliar os determinantes sociais que tornam os homensvulneráveis 

para os problemas com o álcool, torna-se imprescindível para a elaboração de ações efetivas 

de prevenção e promoção da saúde deste segmento. No documento em questão encontramos 

ainda que, na medida em que o uso de bebidas alcoólicas está sendo iniciado cada vez mais 

cedo, as ações de promoção e prevenção para jovens e adolescentes merecem mais 

investimento e monitoramento. 

De acordo com Moura99, a PNAISH vem ao encontro da equidade de gênero que se 

faz presente na agenda mundial há mais de duas décadas, sendo o Brasil um dos países 

pioneiros em instituir a Saúde do Homem enquanto área técnica do governo federal. As 

diferenças de morbimortalidade entre os gêneros são conhecidas: os homens morrem mais 

cedo, principalmente por causas externas como violência e acidentes, são mais suscetíveis às 

doencas cardiovasculares, possivelmente pelos comportamentos de risco mais frequentes, 

procuram menos os servicos de saúde, por limitação de tempo e, principalmente, pela falsa 

autopercepção da sua infalibilidade física e mental. 

Ainda com base na PNAISH, existe uma crença de invulnerabilidade do homem sob a 

qual a tendência para o uso abusivo de álcool e tabaco deve ser compreendida. Assim sendo, 

os homens devem ser informados sobre os malefícios dessas práticas através de ações de 

prevenção e promoção da saúde e de hábitos saudáveis. 

É importante ressaltar que a PNAISH engloba indivíduos de 20 até 59 anos, 

negligenciando os homens idodos, com 60 anos ou mais, que ficam descobertos das ações 

propostas pela referida política, porém permanecem expostos e sofrendo os mesmos agravos 

que homens mais novos.  

No que concerne às quedas, quase metade da amostra referiu ocorrência do evento, 

mais tipicamente nos últimos 6 meses da data de investigação. Entre idosos, as quedas 
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constituem um dos principais problemas de saúde pública, devido à alta ocorrência, às 

consequentes complicações para a saúde e aos altos custos assistenciais. Dentro das condições 

de saúde do idoso, as quedas e a consequente perda de independência funcional podem ser 

apontadas como importantes motivos de institucionalização. Em muitos casos, as quedas 

resultam em fraturas e outras lesões graves. Em virtude desses ferimentos, os idosos co-

mumente sofrem com a restrição de suas atividades, acarretando em um declínio funcional 

nas atividades de vida diária e isolamento social122. 

No inquérito realizado por Del Duca et al122, a prevalência de queda no último ano da 

data de investigação foi de 38,9%. Dentre os idosos que caíram, as fraturas acometeram 

19,2%. Observou-se que as fraturas em alguma parte dos membros inferiores foram as mais 

frequentes (59,9%). Quando especificados os locais onde houve a fratura, fêmur/quadril 

(43,3%) e punho (10%) foram as respostas mais relatadas. 

Em um estudo realizado por Abreu et al123, a incidência de quedas de idosos 

hospitalizados foi considerada alta (12,6 por 1.000 pacientes/dia). A baixa escolaridade, 

polimedicação, presença de disfunção visual, de marcha e equilíbrio, incontinência urinária e 

uso de laxativos e antipsicóticos foram associados à ocorrência de quedas nos participantes. 

Segundo Maciel124, as medidas preventivas relativas às quedas envolvem orientações 

aos idosos e seus familiares sobre: Riscos das quedas e das suas consequências; Segurança do 

ambiente em que vive e circula; Estilo de vida referente a dieta e exercício físico; Avaliação 

global e periódica incluindo a função cognitiva, distúrbios de humor capacidade de realização 

de atividades de vida diária e condições sociais; Racionalização de prescrição e correção de 

polifarmácia; Avaliação oftalmológica anual; Avaliação nutricional; Indicação de fisioterapia 

e exercícios físicos; Correção de fatores de risco ambiental; Medidas de promoção da saúde 

com orientação para a prevenção e tratamento de osteoporose. 

O resultado do acompanhamento funcional dos idosos durante o processo de 

hospitalização, por meio das médias globais de pontuação nas três escalas, em cada 

avaliação,originou gráficos com retas de tendência que demonstraram declínio funcional nas 

respostas de todas as escalas. A reta de tendência foi mais inclinada, o que significa que o 

declínio, em média, foi mais incidente para a cognição, seguido das  AIVDs, e a inclinação da 

reta foi bem menor  para as ABVDs.  

O rastreio cognitivo, nesta pesquisa, foi o primeiro a sofrer declínio nas pontuações, 

sendo a avaliação que mais sofreu variabilidade, com relação às médias globais. A considerar-
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se a tendência de declínio cognitivo no idoso hospitalizado observada neste estudo, segundo 

Povinelle125, um problema que pode ser associado a este resultado, que é caracterizado por 

desorganização transitória das funções cognitivas, como orientação, memória, atenção, 

pensamento e comportamento, é o delirium. Trata-se de uma afecção aguda e orgânica, 

comum e potencialmente evitável, cujo desenvolvimento deflagra uma cascata de eventos que 

pode culminar com perda de independência, aumento de morbidade e de mortalidade, 

elevando o tempo e os custos de internação. Dentre os fatores predisponentes ao delirium, 

destacam-se: idade avançada, déficits sensoriais e múltiplas comorbidades. 

Silveira et al58 identificaram uma relação expressiva entre o valor médio de internação, 

o tempo de hospitalização e transtornos mentais e comportamentais. Esta relação indica que, 

na presença destes transtornos, o tempo de hospitalização é maior e, consequentemente, o 

custo da internação. Daí a importancia de cuidados voltados à manutenção e estimulação 

cognitiva entre os idosos hospitalizados, prevenindo comprometimentos que possam aumentar 

o tempo de permanencia hospitalar desses indivíduos. 

Segundo Duarte e Wanderley126, a hospitalização funciona como um agente estressor 

para os idosos. O ambiente hospitalar impõe aos idosos novos enfrentamentos como uma série 

exames e procedimentos, que associados à distância da casa e dos familiares, medo do 

desconhecido e pensamentos relacionados à morte, aumentam a vulnerabilidade destes idosos, 

além da quebra de rotina e ausência de estímulos.  

Sabendo que a hospitalização pode ser geradora de vulnerabilidade no idoso, com 

repercussões no quadro emocional e funcional, cabe ao enfermeiro estabelecer planos 

individuais de encorajamento para este idosos, com foco para a capacidade de autocuidado, 

prevenindo a dependência e empoderando-os para o autocuidado. Para isso, é necessário 

avaliar previamente quais são as capacidades e limitações do indivíduo no que concerne à 

suacapacidade funcional prevenindo e identificando situações que aumentam o risco de 

instalação de incapacidades durante o processo de hospitalização.  

Prado84 identificou que quanto maior a idade, maior é a presença dos sintomas 

depressivos. Ademais, Silva et al127 concluíram em sua pesquisa que os idosos que possuem 

dependência parcial ou total apresentaram mais suscetibilidade de desenvolver sintomas 

depressivos que os idosos independentes, comprovando a relação entre a depressão e a 

funcionalidade dos idosos. Bem como a dependência pode levar a sintomas depressivos, estes, 

por sua vez, também podem levar a comprometimentos funcionais. 
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É importante que o enfermeiro tenha a sensibilidade de detectar quais os aspectos que 

podem estar relacionados aos sintomas depressivos do indivíduo e elaborar intervenções que 

possam eliminar tais aspectos. Uma avaliação que identifique indícios depressivos e seus 

fatores causadores pode servir de suporte para implementação de cuidados que evitem o 

desencadeamento desses sintomas e até mesmo a progressão dos já existentes, 

prevenindo,desse modo, possíveis comprometimentos funcionais. 

Nessa perspectiva, Reis et al85afirmam que a implementação de ações de ordem 

preventiva encontra sua viabilidade através de promoção e estímulo de uma vida associativa e 

saudável, com a realização de atividades de recreação, atividades físicas e atividades culturais 

para os idosos.  

Embora consentido, o ambiente hospitalar, na maioria das vezes, não permite a 

realização dessas atividades, considerando a falta de profissionais capacitados e com olhar 

sensível para essa demanda, a falta de espaço e também a ausência de enfermarias geriátricas, 

fazendo com que o idoso receba a mesma assistência que os adultos, em detrimento das 

especificidades da sua faixa etária.  

Mesmo na ausência de um enfermaria geriátrica, o idoso deve ser avaliado e assistido 

de forma individual, levando em conta aspectos específicos do envelhecimento, de modo que 

sejam preservadas e estimuladas suas potencialidades funcionais. Para tal, o enfermeiro deve 

ser conhecedor dos aspectos envolvidos no processo de envelhecimento. 

 A Hospitalização por si só impõe um determinado grau de imobilidade e, para o 

paciente idoso, o declínio da capacidade funcional pode ser um pouco mais acelerado do que 

para as pessoas das demais faixas etárias. Do mesmo modo, a deterioração funcional é 

considerada o principal fator de risco para a dependência do idoso, podendo levar 

àhospitalização. O comprometimento funcional em idosos hospitalizados pode ser causado 

porinúmeros fatores, desde a idade avançada, a própria doença, aos procedimentos médico-

cirúrgicos até o repouso prolongado no leito, resultando na diminuição da sua mobilidade, 

risco de infecções hospitalares, uso de vários medicamentos, desnutrição e risco de quedas59. 

Sousa128 afirma que existe uma dissonância entre o ambiente hospitalar e os objetivos 

terapêuticos para os idosos hospitalizados. Segundo o autor,  o ambiente hospitalar, tem o seu 

foco de atenção direcionado para o modelo biomédico e não para a melhoria do 

funcionamento global do paciente, com foco em todas as suas dimensões. 
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É importante ressaltar que a avaliação funcional do idoso pode e deve ser realizada no 

momento da sua admissão, a fim de detectar as capacidades e limitações que serão trabalhadas 

durante o período de hospitalização. Uma vez detectadas suas capacidades, o idoso deverá 

continuar fazendo por ele próprio o que já era capaz de fazer quando estava em seu domicílio 

e, para as suas limitações, aquilo que não era capaz de fazer sem ajuda de outro, deverá ser 

dado suporte e estímulo à realização, para que possam ser desempenhadas sem ajuda. Trata-

se, portanto, de um processo de manutenção e recuperação funcional, visando reduzir a 

dependência ou impedir sua progressão, ou mesmo recuperar a independência do idoso.  

Melhores práticas gerontológicas durante o processo de hospitalização do idoso são 

urgentes, a considerar-se que este evento pode ser um fator de risco para óbito entre idosos,  

podendo provocar condições de agravo à saúde, como infecções, isolamento social, 

iatrogenias, entre outras, que podem proporcionar perda de independência e autonomia, 

muitas vezes levando-os à morte98. 

Julgada a importância da capacidade funcional e independência do idoso, a autonomia 

desses indivíduos também merece atenção. Segundo Tavares e Dias113, a maior dependência 

do idoso para realizar as atividades de vida diária tem levado à perda da capacidade de decidir 

sobre a própria vida. Levando em consideração que a perda da independência do idoso não 

quer dizer que o mesmo perdeu também sua autonomia, o enfermeiro deve dialogar com o 

idoso e, também, seus familiares quanto à capacidade de decisão do mesmo, salvo nos casos, 

cuidadosamente analisados, em que exista comprometimento cognitivo.  

Entretanto, no ambiente hospitalar a capacidade decisória, a independência e 

autonomia podem se apresentar introvertidas em decorrência de questões administrativas 

eburocráticas que relacionam o cuidado de forma assimétrica entre o profissional e o idoso117. 

O enfermeiro, ao elaborar o plano de cuidados, deve considerar que, embora o idoso 

tenha uma doença crônica e a causa da limitação possa não ser removida, a capacidade 

perdida pode ser reestabelecida. Para isso, o enfermeiro pode avaliar e analisar o estilo de vida 

do indivíduo, adequando suas capacidades à suas reais necessidades do dia-a-dia.  

Na presente pesquisa,ao associar-se os resultados do acompanhamento da capacidade 

funcional com algumas variáveis de caracterização dos participantes, verificou-se, na primeira 

e na segunda avaliação, que: Quanto maior a idade, menor a pontuação para AIVDs e rastreio 

cognitivo;Idosos com maiores pontuações nas duas primeiras avaliações com  Lawton & 
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Brody e  Mini-Cog, em maioria, ficaram menos tempo internados, e vice-versa; Idosos que 

apresentam maior pontuação para AIVDs também apresentaram maior pontuação cognitiva. 

Em uma investigação realizada por Andrade e Novelli129, ao analisarem a correlação 

entre os aspectos da cognição e do desempenho funcional, não observaram correlações entre a 

Escala de Katz e os instrumentos cognitivos, no entanto, foi possível identificar correlações 

entre as pontuações totais da avaliação cognitiva com as pontuações totais da Escala de 

Lawton e Brody. Informam ainda que as AIVDs são dependentes do funcionamento cognitivo 

perfeito, considerando a memória, a atenção e as funções executivas, e são vulneráveis a 

declínios cognitivos leves, tornando-se comprometidas. 

Dados do estudo de Oliveira et al130 indicaram que idosos com maior participação em 

atividades avançadas de vida diária apresentaram melhor desempenho cognitivo. No entanto, 

os dados sugerem que a associação entre a realização de atividades e o desempenho cognitivo 

é modulada por variáveis sociodemográficas e sintomas depressivos e  que idosos que se 

engajam nas atividades, com maior frequência, são aqueles com melhor desempenho 

cognitivo, maior escolaridade, mais jovens e com menor número de sintomas depressivos. 

Para Dias et al131, as AIVDs agrupam componentes físicos, cognitivos e sociais, 

configurando atividades mais complexas do que as ABVDs, no que tange às 

exigênciasneuropsicológicas e a influência de fatores sociais, motivacionais e contextuais para 

manutenção da vida independente. 

Com relação à associação com o gênero, descritivamente, as médias em cada 

avaliação, nas três escalas, sugerem maior comprometimento funcional do grupo feminino, 

indo ao encontro dos resultados encontrados por Campos et al132, onde detectou-sediferença 

estatiscamente significante entre homens e mulheres em relação à prevalência de incapacidade 

funcional. A proporção de mulheres com incapacidade funcional foi 1,51 vezes maior que a 

de homens ( p<0,001) com intervalo de confiança entre 1,43 e 1,59. A prevalência média foi 

igual a 42,8% (±21,0) entre as mulheres e 39,6% (±26,2) entre os homens. Em outros 

estudos133, 134, a prevalência de incapacidade funcional entre as mulheres foi superior a 50,0%, 

o que pode ser efeito da maior expectativa de vida do gênero feminino e, por conta disso, 

maior vulnerabilidade.  

A renda mensal do idoso também é importante no que tange a capacidade funcional, 

pois a incidência de incapacidade decresce à medida que aumenta a renda. Uma possível 

justificativa para essa proporção inversa reside no fato de que maior renda mensal permite 



 

106 

 

 

acesso à melhores serviços de acompanhamento, equipamentos de apoio e uma inserção social 

mais ativa135. Em contrapartida, o perfil econômico reduzido pode representarpredisposição 

dos idosos a desfechos desfavoráveis em saúde, numa relação diretamente proporcional, que 

acarretarão maiores custos assistencias no sistema de saúde111. 

 Observou-se uma tendência de melhores resultados funcionais, em cada escala 

utilizada, para maiores anos de estudo, ou seja, os resultados sugerem que, quanto maior a 

escolaridade, melhor é a capacidade funcional avaliada.  

O nível de escolaridade é uma variável importante na avaliação do desempenho 

cognitivo e funcional, pois maiores anos de estudo podem representar maior aptidão 

cognitiva, resultando em maior aprendizagem, aumentando a eficiência geral no 

processamento e manejo da informação, e outras habilidades específicas. Além disso, o nível 

de escolaridade também parece influenciar na manutenção de estruturas cerebrais, 

aumentando a densidade sináptica, contribuindo para diminuir as alterações que o 

sistemanervoso central sofre com o avançar da idade91. 

Segundo Melo et al135, maior renda mensal e nível de escolaridade indica maior 

acesso aos serviços básicos e, mesmo com tanta diversidade de políticas, o sistema público 

segue privilegiando o ingresso dos mais bem posicionados na escala social aos seus serviços, 

o que pode comprometer a qualidade de vida dos idosos de baixa renda e escolaridade. 

Os resultados deste pesquisa sugerem que os viúvos obtiveram piores resultados 

funcionais. Segundo Tavares et al136, considerando-se que o cônjuge pode representar apoio, 

devido à maior proximidade e vínculo, deve-se identificar a rede de apoio entre osviúvos. 

Destacaram ainda que a equipe de saúde pode contribuir por meio da identificação de uma 

rede de apoio junto aos familiares, visando favorecer o cuidado compartilhado durante o 

período de internação e após a alta hospitalar. 

Ao associar-se a incidência de declínio da capacidade funcional com variáveis de 

caracterização dos participantes, algumas foram maiores na presença de determindas 

comorbidades, embora essa associação não tenha obtido significância estatística.  

A dependência para a realização das atividades cotidianas pelo idoso tem relação com 

o número e a presença de doenças crônicas, desse modo, a presença dessas doenças e seus 

agravos é um importante fator que pode comprometer a capacidade funcional do idoso137. 

Segundo Marengoni et al138, a presença de três ou mais comorbidades tem relação com 
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declínio funcional, depressão, uso de medicamentos, redução da participação social, pior 

qualidade de vida, altos custos dos serviços de saúde e altos níveis de mortalidade.  

Em um estudo realizado por Barbosa et al139, diabetes mellitus, AVE e doenças 

cardíacas tiveram associação com dependência para realização das ABVD, sendo que esta 

última patologia também apresentou associação com dependência para realização das 

AIVD.Segundo os autores, a probabilidade de apresentar incapacidade funcional pode 

aumentar em função do número de morbidades. 

 Observou-se, descritivamente, que as incidências de declínio funcional tendem a 

serem maiores na presença de tabagismo e uso de bebida alcoólica. Os resultados de um 

estudo140 sugerem que o tabagismo está relacionado com a redução da força muscular 

respiratória em idosos, em especial da musculatura inspiratória e do Índice de Massa 

Corporal. Os autores afirmam que, apesar de o não ter apresentado correlação estatisticamente 

significativa, tais reduções podem sugerir alterações das massas gorda e magra e densidade 

mineral óssea, que podem levar à maior predisposição à diminuição da capacidade funcional, 

à doenças pulmonares e à piora da qualidade de vida. Consideram ainda que os resultados do 

estudo apontam para a necessidade de estratégias para a cessação do tabagismo entre os 

idosos. 

Viana141 enfatiza que quanto maior o consumo de cigarro, maiores são as chances de 

se desenvolver doenças relacionadas ao tabaco que causam limitações físicas, destacando-se 

as doenças do coração, a doença pulmonar obstrutiva crônica e os diferentes tipos de câncer. 

Do mesmo modo, o abuso de álcool coloca os idosos em maior risco de 

vulnerabilidade para o desenvolvimento de problemas físicos, psicológicos e sociais, que nem 

sempre são detectados pelos profissionais nos diversos serviços de saúde. Assim, as 

estimativas do consumo atual de álcool na população idosa variam, mas suas consequências 

nesta fase da vida, além da gravidade dos problemas de saúde, têm gerado grande impacto nos 

cuidados de saúde142. 

Descritivamente, os idosos solteiros, com menor escolaridade, menor renda mensal e 

que moram sozinhos, tendem a apresentar maior incidência de declínio funcional. Aspectos 

relacionados a escolaridade e renda dos idosos já foram discutidos. Quanto aos idosos 

solteiros ou que moram sozinhos, é papel da equipe de saúde identificar as possíveis 

dificuldades relacionadas à assistência domiciliar, também relacionadas à apoio, e 

desenvolver ações educativas para melhoria do cuidado136. Existe ainda a necessidade de que 
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os serviços de saúde passem por um processo de reestruturação, para que evolvam a 

supervisão domiciliar desses idosos143. 

As incidências de declínio funcional foram maiores no grupo de idosos que relatou ter 

sofrido 3 quedas, do que para aqueles que relataram 1 ou 2 quedas. Segundo Freitas et al144, 

os idosos ficaram incapacitados, imobilizados e acamados, exigindo tratamentos cirúrgicos 

dispendiosos e sofridos, com a colocação de placas, parafusos, talas e gesso, como 

consequências de quedas. Tal intervenção implica em recuperação, que pode durar de 

semanas a meses, alterando a locomoção, autonomia e capacidade funcional. 

Além dos danos físicos, as quedas também podem ter repercussões psicológicas que se 

expressam pelo medo de cair novamente e pela perda de confiança na capacidade de 

deambular com segurança, principalmente nos idosos, o que pode levar à diminuição das 

atividades de vida diária, piora do declínio funcional, depressão e isolamento social145.  

 Ao estimar-se os tempos de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier até o declínio 

das pontuações de cada escala, com base nas médias globais, verificou-se que demora-se mais 

tempo para ocorrer declínio da pontuação na Escala de Katz, e os idosos tem menor tempo de 

sobrevida ao declínio no rastreio cognitivo, seguido do declínio da pontuação na escala de 

Lawton & Brody. Sendo assim, a cognição do idoso hospitalizado tem menor tempo até a 

ocorrência de declínio, seguido das AIVDs e, por último, o declínio ocorre para as ABVDs. 

 Semelhante a tendência observada nesta pesquisa, onde o resultado do rastreio 

cognitivo do idoso hospitalizado tende a declinar primeiro, seguido das AIVDs e, por último, 

as ABVDs,  um estudo específico da população idosa de São Paulo146, concluiu que a perda 

de independência funcional obedece a uma hierarquia, cujo início se dá quando o sujeito 

perde atividades que envolvem sua interação com o meio em que vive, para depois perder a 

capacidade de execução das AVDs. Em seguida, perde funções tais como capacidade para 

fazer compras, dependência para pegar ônibus, cuidar das finanças e tomar remédios 

adequadamente. Após perder essas AIVDs, os idosos perdem a independência em 

continência, deambulação, vestimenta, banho, alimentação e, finalmente, transferência de um 

lugar para outro, que configuram as ABVDs.  

 Em consonância com esses resultados, Dias et al147 distutem que declínio cognitivo 

estaria associado com um padrão específico de perdas funcionais, iniciadas com prejuízos na 

execução de atividades que exigem maiores níveis de funções cognitivas, físicas e sociais, 
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seguidas pelas perdas em atividades instrumentais de vida diária em direção às 

atividadesbásicas de vida diária.  

 Corroborando com esses resultados, um estudo longitudinal evidenciou que o declínio 

de habilidades funcionais segue um modo hierárquico, da maior complexidade para a menor, 

seguindo das atividades instrumentais para as atividades básicas de vida diária148.  

Ao considerar-se variáveis preditoras para o tempo até a ocorrência do declínio da 

capacidade funcional, através do Modelo de Regressão de Cox ou modelo de Riscos 

Proporcionais, verificou-se, podendo-se supor descritivamente, que: 

- HAS, IRC, AVC, Pneumonia e Tabagismo são fatores de risco aumentado para declínio da 

capacidade de realização das ABVDs;  

- HAS, IRC, AVC, Câncer, Queda e Tabagismo são fatores de risco para declínio da 

capacidade de realização das AIVDs; 

- Número de Internações, Escolaridade, HAS, IRC, ICC, TVP, Pneumonia, Tabagismo,  e 

Uso de Bebidas alcoólicas são fatores de risco aumentado pra declínio no rastreio cognitivo. 

O declínio da capacidade funcional pode estar associado a inúmeros 

fatoresmultidimensionais, que interagem e determinam essa capacidade em idosos. A 

identificação precoce desses fatores pode auxiliar na elaboração de estratégias de prevenção 

da dependência funcional nos idosos. Verificou-se que idosos  com 85 anos ou mais, do 

gênero feminino, quem fazem uso contínuo de cinco ou mais medicamentos, que não 

visitamparentes e/ou amigos e que consideram a própria saúde pior que a dos outros se 

associaram à pior capacidade funcional, o que revela a existência de uma complexa rede de 

fatores associados à capacidade funcional nessa população112. 

O aumento da longevidade pode apresentar possibilidade de fragilização, mesmo no 

envelhecimento normal, que pode levar a incapacidade funcional. A perda da capacidade 

funcional está associado à dependência, aumento do risco de quedas, necessidade de cuidados 

prolongados e possibilidade de residir em instituições de longa permanência, podendo levar a 

outros comprometimentos, maiores custos149. 

Sabe-se que idosos totalmente independentes podem necessitar de auxílio para uma ou 

mais atividades básicas de vida diária durante a hospitalização e que, esta última, está 

associada a um aumento na dependência do paciente, fazendo com que a identificação de 

indivíduos com maior risco de perda funcional seja uma ação rotineira na prática assistencial 

de enfermagem. A identificação precoce dos idosos com maior risco de dependência pode 
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contribuir para minimizar as consequências adversas da hospitalização e, portanto, as ações de 

enfermagem individualizadas passarão a atender às demandas de cuidado compatíveis com o 

desempenho funcional do idoso150. 

Vieira151 diz que o estado funcional na pessoa idosa é um processo dinâmico e carece 

de avaliação periódica para determinar a sua evolução, e no momento da sua admissão 

hospitalar, uma cuidadosa avaliação inicial assume grande importância no planeamento e 

execução individualizada dos cuidados de enfermagem. 

O envelhecimento populacional é  uma das consequências da transição demográfica, 

que aponta para a necessidade de mudanças nas políticas públicas, para atender às alterações 

inerentes ao envelhecimento, tais como mudanças epidemiológicas, deficiências físicas e 

mentais e a dependência para a realização das atividades de vida diária; Tanto a dependência 

quanto o tipo de doenças e agravos que acometem os idosos colocam as políticas de saúde e 

de assistência social no centro das preocupações e do planejamento para o futuro. Nesse 

sentido, cuidar de idosos é uma atividade cada vez mais importante, que exige qualificação e 

profissionalização específicas152. 

Segundo Lucchesi152,a atenção básica é o principal nível de ação para lidar com 

promoção, prevenção e assistência ao idoso, em seu local de residência e em suas 

comunidades. Nos outros níveis de atenção,  equipes geriátricas deverão compor os serviços 

de saúde, visando um atendimento especializado sobre o declínio funcional e a deterioração 

aguda das condições gerais de saúde. 

Cientes da tendência de declínio funcional em idosos hospitalizados, destaca-se a  

importancia do desenvolvimento de instrumentos e estratégias que possam impedir ou 

minimizar os comprometimentos advindos do processo de hospitalização, onde a avaliação e a 

manutenção funcional devem ser ações proritárias, com o objetivo de preservar a capacidade 

para realização das AVDs e capacidade cognitiva, diminiuir o tempo de permanência 

hospitalar e os custos desse serviço. 

 

6.PROTOCOLO DE ENFERMAGEM COM FOCO NA CAPACIDADE FUNCIONAL 

DO IDOSO HOSPITALIZADO: INSTRUMENTO PILOTO 

 
Como objetivo geral desta pesquisa e consequente produto, o  protocolo apresentado a 

seguir foi desenvolvido com o objetivo de fornecer um instrumento de avaliação, diretrizes para o 

cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado e atenção com o ambiente de cuidado, 
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considerando os possíveis riscos e a tendência de declínio funcional durante a hospitalização, que 

repercute negativamente sobre a independência e autonomia, além de fornecer subsídios para o 

planejamento de alta e o monitoramento pós-alta desses indivíduos.  

As propostas de cuidado foram elaboradas com base nos aspectos da hospitalização que 

podem interferir na capacidade funcional do idoso. É importante ressaltar que, com esse 

instrumento, não se esgotam as possibilidades de intervenção, haja vista que cada unidade 

hospitalar, bem como cada indivíduo, possui caracteristicas próprias, sob as quais os cuidados 

devem ser pautados. 

O protocolo em questão pretende subsidiar os cuidados de enfermagem ao idoso 

hospitalizado no que concerne à manutenção da sua capacidade funcional e identificação precoce 

dos riscos associados ao declínio da mesma durante o processo de hospitalização, além atenção de 

aos ambiente de cuidado.  

Nesse sentido destaca-se que para promover uma assistência efetiva e segura a esses 

clientes é fundamental o uso de instrumentos que favoreçam a avaliação do paciente mediante 

uma atenção individualizada, que proporcione o planejamento das ações e intervenções de 

enfermagem pautadas no conhecimento das especificidades do processo de envelhecimento e suas 

interfaces com a prática cotidiana de cuidados nas instituições de saúde. 
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Apresentação 

 

Este protocolo foi desenvolvido com o objetivo de fornecer um instrumento de 

avaliação e diretrizes para o cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado, considerando os 

possíveis riscos e a tendência de declínio funcional durante a hospitalização, que repercutir 

negativamente sobre a independência e autonomia, além de fornecer subsídiospara o 

planejamento de alta e o monitoramento pós-alta desses indivíduos. 

 As propostas de cuidado foram elaboradas com base nos aspectos da hospitalização 

que podem interferir na capacidade funcional do idoso. É importante ressaltar que, com esse 

instrumento, não se esgotam as possibilidades de intervenção, haja vistaque cada unidade 

hospitalar, bem como cada indivíduo, possui caracteristicas próprias, sob as quais os cuidados 

devem ser pautados.  

Nesse sentido é necessário contínuo aprimoramento dos instrumentos de planejamento 

de cuidados de enfermagem, mediante aplicação do Processo de Enfermagem1, que é um 

instrumento metodológico da assistência de enfermagem que orienta o cuidado profissional de 

enfermagem para a obtenção dos melhores resultados e a documentação da prática 

profissional. Portanto, a utilização desse protocolo é indicada como instrumento aliado ao 

processo de enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 Desejamos que sua utilização no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos 

dos Goytacazes, e no Hospital Universitário Antônio Pedro, no município de Niterói, traga 

benefícios para os idosos que passam pelo processo de hospitalização, no tange a preservação 

da capacidade funcional, promovendo um ambiente seguro. Desejamos ainda que este 

instrumento possa se extender à outras unidades hospitalares, que deverão adequar-se às suas 

demandas institucionais, de cada idoso e contexto assistencial. 

As autoras. 
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Introdução 

 

O envelhecimento é um fenômeno mundial, ocorrendo em vários países, e o número 

de pessoas idosas aumenta em ritmo mais acelerado do que o número de pessoas que nascem, 

ocasionando alterações nos gastos dos países em uma série de áreas importantes, por diversas 

situações. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2009, o 

Brasil contava com uma população de cerca de 21 milhões de pessoas de 60 anos ou mais de 

idade. Com uma baixa taxa de fecundidade, articulada com outros fatores, tais como avanços 

tecnológicos, principalmente na área da saúde, os idosos ocupam um espaço significativo na 

sociedade brasileira. No período de 1999 a 2009, o peso relativo dos idosos (60 anos ou mais 

de idade) no conjunto da população passou de 9,1% para 11,3%2. 

Frente às transformações no perfil demográfico brasileiro, as projeções populacionais 

são fundamentais para a avaliação dos desafios, oportunidades e tomadas de decisão3. De 

acordo com as projeções, considerando o grupo etário de 60 anos ou mais, observa-se 

duplicação do mesmo, no período de 2000 a 2020, ao passar de 13,9 para 28,3 milhões, 

elevando-se, em 2050, para 64 milhões. Em 2030, o número de idosos ultrapassa o de crianças 

e adolescentes (menores de 15 anos de idade), em cerca de 4 milhões, diferença que se eleva 

para 35,8 milhões, em 2050 (64,1 milhões contra 28,3 milhões, respectivamente). Em 2050, 

os idosos representarão 28,8% contra 13,1% de crianças e adolescentes no total da população. 

Mantidas as hipóteses de queda futura dos níveis da fecundidade no País, ter-se-á, em 2050, 

226 idosos de 60 anos ou mais para cada 100 crianças e adolescentes4. 

Além das mudanças no perfil populacional, o Brasil tem experimentado uma transição 

epidemiológica, com alterações relevantes no quadro de morbimortalidade. As doenças 

infectocontagiosas, que representavam 40% das mortes em 1950, são responsáveis hoje por 

menos de 10%. Em contrapartida, as doenças cardiovasculares, em 1950, eram causa de 

12%das mortes e, atualmente, representam mais de 40%. O Brasil, que possuía um perfil de 

mortalidade típico da população jovem, passa a ter um perfil caracterizado por enfermidades 

complexas e mais onerosas, comuns das faixas etárias mais avançadas4. 
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A transformação no perfil demográfico e epidemiológico populacional eleva as 

despesas com tratamentos médico e hospitalar. O custo das internações hospitalares e o tempo 

médio de permanência na rede hospitalar são expressivamente mais elevados para os idosos, 

devido à multiplicidade e à natureza de suas patologias4. De acordo com Santos5, os idosos 

atingem a ocupação de 20% dos leitos hospitalares e, em média, o tempo de internação é 

quase quatro vezes maior que a média para o total da população. 

A Organização Mundial de Saúde6apresentou proposições para a abordagem do 

envelhecimento saudável e ativo tais como a promoção da saúde e os comportamentos 

saudáveis em todas as idades para prevenir ou retardar o desenvolvimento de doenças 

crônicas; a diminuição das consequências de doenças crônicas por meio da detecção precoce e 

da qualidade dos cuidados, criando ambientes físicos e sociais que promovam a saúde e a 

participação dos idosos (acessibilidade, transporte, ligações intergeracionais, atitudes sociais e 

organização do serviço) e a mudança de atitudes sociais para incentivar a participação dos 

idosos7. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI, aprovada pelo Ministério da 

Saúde através da Portaria 2528/GM, de 19 de outubro de 2006, considera que o conceito de 

saúde para a pessoa idosa se traduz mais pela preservação de sua autonomia e independência 

que pela presença ou ausência de doença, e enfatiza que envelhecer mantendo a capacidade 

funcional e a autonomia, é a meta de toda ação de saúde8. 

Em se tratando de idosos, a capacidade funcional não é a capacidade de 

funcionamento de órgãos ou sistemas, do ponto de vista fisiológico. Entende-se por 

capacidade funcional, aquela que o idoso tem para realizar as Atividades Básicas de Vida 

Diária (ABVD) e as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), mantendo sua 

independência no dia a dia, visando à sua qualidade de vida9. 

Consequência do aumento das doenças crônicas degenerativas e suas complicações, a 

dependência funcional representará mais um desafio, e não somente porque os idosos se 

tornarão dependentes de outra pessoa, mas também porque muitos idosos são responsáveis 

financeiramente por suas famílias e a dependência configura uma perda dobrada para os 

idosos e seus familiares. Nessa perspectiva, medidas voltadas à manutenção e à recuperação 

da independência funcional e autonomia terão que revolucionar os modelos de cuidado, 

enfatizando a reabilitação do idoso e a integração das ações públicas com os mecanismos de 

suporte familiar, criando um novo paradigma10. 
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Para Veras et al11, a magnitude do aumento dos gastos em saúde com a população 

idosa será determinante para o futuro, pois, ou os anos acrescidos serão vividos com saúde ou 

com doenças e dependência. Afirmam ainda que a prevenção de agravos, a manutenção da 

saúde e da autonomia e o retardamento de doenças, fragilidades e compromtimentos 

funcionais serão os maiores desafios da saúde, decorrentes do processo de envelhecimento 

populacional.  

 

Justificativa 

 

A hospitalização acarreta uma série de repercussões de natureza social, econômica, 

física e emocional tanto ao paciente quanto aos seus familiares. Entretanto, no que concerne 

ao idoso, este evento pode significar isolamento social, maior exposição a riscos do ambiente, 

perda da autonomia e imposição de diferentes graus de imobilidade, que repercutem em 

maiores riscos para o declínio funcional e aumento da dependência. 

Em um estudo realizado por Pereira et al12, ao investigar-se o perfil da capacidade 

funcional dos idosos hospitalizados, observou-se que a maioria era semi-dependente ou 

dependente para as atividades de vida diária, tanto para as básicas quanto para as 

instrumentais. Outros estudos indicam que: o idoso hospitalizado, em geral, recebe um 

cuidado generalizado com base em parâmetros da fase adulta13, este cuidado pouco reverte em 

benefício para o idoso14, 15, o declínio da capacidade funcional seria observado em grande 

parte dos idosos hospitalizados e a hospitalização pode ser considerada preditora de 

readmissões hospitalares futuras16, 17,18. 

Ademais, Silva19 detectou em sua investigação que existe uma tendência de declínio 

funcional no idoso hospitalizado, de modo hierárquico, onde o rastreio cognitivo foi o 

primeiro a sofrer declínio, seguido das atividades instrumentais de vida diária, que são mais 

complexas e de base neurocognitiva, e, por último, das atividades básicas de vida diária, que 

são consideradas mais simples e relacionadas ao autocuidado. 

Nesse sentido, a avaliação da capacidade funcional é uma ação importante a ser 

realizada pelos enfermeiros durante a hospitalização, pois fornecem parâmetros para o 

planejamento assistencial20.  

Durante a hospitalização, cabe à enfermagem avaliar o idoso identificando elementos 

que possam subsidiar o planejamento e implementação dos cuidados de enfermagem, visando 
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proporcionar uma assistência integral e segura considerando as alterações inerentes ao 

processo de envelhecimento, articuladas às decorrentes do adoecimento, que podem repercutir 

diretamente na autonomia, independência e capacidade funcional dessa clientela. 

 

Unidades Hospitalares Envolvidas 

 

O município de Campos dos Goytacazes possuía uma população total de 463.731 

habitantes, conforme o Censo Demográfico de 201021, com estimativa de 487.186 habitantes 

para o ano de 2016. Deste total, 55.258 (11,9%) possuíam 60 anos ou mais, onde 30.230 

habitantes estavam na faixa etária de 60 à 69 anos e 20.028 na faixa de 70 anos ou mais.   

A população idosa conta com uma rede de atendimento que é composta pela Secretaria 

Municipal dos Direitos do Idoso, Centros de Convivência, Colônia de Férias da Praia do farol 

de São Tomé, Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros Dia de Saúde do 

Idoso, Clube da Terceira Idade, Unidades Básicas de Saúde, Urgência e Emergência, e 

hospitais.  

O Hospital Geral de Guarus (HGG) é de média e alta complexidade e possui 

atendimento de emergência clínica e cirúrgica, além de atendimento a idosos e suas 

particularidades, atendimento pediátrico e outras especialidades. O ambulatório conta com 

mais de trinta especialidades, com destaque para urologia, angiologia, oftalmologia, 

neurologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, geriatria e dermatologia. Conta com 

enfermarias de clínica médica, masculina e feminina, enfermaria pediátrica, UTI adulto e 

centro cirúrgico com emergência clínica. 

O município de Niterói possuía uma população total de 487.562 habitantes, conforme 

o Censo Demográfico de 201022, com estimativa de 497.883 habitantes para o ano de 2016. 

Deste total, 83.536 (17,1%) possuíam 60 anos ou mais, onde 42.605 habitantes estavam na 

faixa etária de 60 à 69 anos e 40.931 na faixa de 70 anos ou mais.  

A rede de atendimento ao idoso em Niterói é composta por Médico de Família, Postos 

de Saúde, Policlínicas, Urgência e Emergência, e hospitais. O Programa de Saúde do Idoso do 

município tem a estratégia de intensificar a atuação junto a dois públicos distintos: os 

idososfrágeis e os independentes, visando à capacidade funcional. Para ampliar o acolhimento 

e tratamento oferecido aos idosos, o programa municipal leva aos profissionais da Rede 
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Básica de Saúde informações necessárias ao diagnóstico e conduta frente aos problemas de 

saúde mais comuns entre as pessoas com mais de 60 anos23. 

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)é a maior e mais complexa unidade 

de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de 

nível terciário e quartenário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. O 

HUAP atende a população da Região Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as 

cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de 

abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela 

proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse 

município24. 

 

Metodologia 

 

O presente protocolo foi elaborado a partir dos resultados do estudo realizado por 

Silva19e de outras pesquisas publicadas, que apontaram para a necessidade de elaboração de 

um instrumento para subsidiar o planejamento assistencial de enfermagem ao idoso 

hospitalizado, com foco na capacidade funcional. 

Sua elaboração teve por base protocolos pré-existentes, de outras instituições 

hospitalares, que não versavam sobre idoso hospitalizado, tampouco capacidade funcional, 

porém serviram como um norte à confecção deste instrumento. 

 

Instrumentos para Avaliação Funcional do Idoso 

 

A avaliação da capacidade funcional do idoso deve ser feita na admissão hospitalar, 

para que os cuidados de enfermagem possam ser voltados para a prevenção de possível 

comprometimento funcional. Para que os profissionais de saúde possam avaliar da melhor 

forma possível processos geradores de incapacidades relativos ao envelhecimento, foram 

criadas escalas de avaliação que não são utilizadas como critérios diagnósticos, mas para 

detectar comprometimentos, a partir de queixas subjetivas do idoso e/ou familiar, de perda 

funcional. 

A Escala de Katz é um instrumento de medida das Atividades Básicas de Vida Diária, 

que relaciona essas atividades em um formulário, hierarquicamente, e está organizado de 
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modo a medir a independência na realização de seis funções consideradas básicas: banhar-se, 

vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se da cama para a cadeira e vice-versa, ser continente e 

alimentar-se, totalizando seis funções avaliadas25, 26.  

Nesta escala a classificação varia de 0 a 6 e, quanto maior a classificação, pior é o 

desempenho nas funções25, 27. O ponto de corte é igual a 3, onde o idoso é dependente em 3 

atividades e independente em 3 atividades e as outras classificações são: 

0: independente em todas as seis funções;  

1: independente em cinco funções e dependente em uma função;  

2: independente em quatro funções e dependente em duas;  

3: independente em três funções e dependente em três;  

4: independente em duas funções e dependente em quatro;  

5: independente em uma função e dependente em cinco funções; 

6: dependente em todas as seis funções.  

A Escala de Atividades Instrumentais de Vida Diária, desenvolvida por Lawton & 

Brody28, avalia sete atividades, que são: uso do telefone, viagens, compras, preparo de 

refeições, trabalho doméstico, uso de medicação e manejo do dinheiro. A pontuação varia de 

3 a 1 para cada item, sendo que a independência recebe a maior pontuação. Os escores variam 

de 7 pontos a 21 pontos e, quanto maior o escore, melhor o desempenho nas funções. Os 

resultados e pontos de corte são: 

- Independência: 21 pontos 

- Dependência Parcial: > 7 e < 21 pontos 

- Dependência Total: 7 pontos 

O Mini-Cog é um teste criado para ser um rastreio cognitivo rápido. Consiste em 

avaliar a memória de evocação utilizando-se três palavras que o idoso deverá recordar após 

desenhar um relógio que, por sua vez, funcionará como um fator de distração. Cada palavra 

evocada vale um ponto. O desenho correto do relógio vale dois pontos, sendo o escore total: 

5. São considerados resultados normais de 3 a 5 pontos e anormais de 0 a 2 pontos29, 30, 31. 

Essas três escalas foram foram escolhidas por serem de fácil aplicação, para que seja 

possível a realização da avaliação e a para que complexidade de uma escala não seja um 

estorvo à avaliação funcional do idoso, considerando todas as atividades administrativas e 

assistencias de enfermagem que envolvem o processo de hospitalização. 
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Planejamento de Alta Hospitalar e Monitoramento Pós-Alta Hospitalar do Idoso 

 

Além da avaliação funcional, o enfermeiro pode lançar mão de estratégias como o 

planejamento de alta, pois, segundo Delatorre32, essa estratégia faz com que a hospitalização 

seja uma experiência de aprendizado, permitindo que a alta hospitalar aconteça com 

resolutividade, não apenas solucionando o problema de saúde agudo do paciente, 

masfornecendo suporte mediante orientações sobre cuidado e autocuidado. Além disso, essa 

estratégia objetiva alcançar também a família do paciente, para que esta tenha entendimento e 

compreensão de como lidar com o tratamento e cuidado para com as condições crônicas, 

principalmente os comprometimentos funcionais, a fim de se obter qualidade de vida e 

fazendo com que o paciente retorne para casa preparado para esse enfrentamento.  

Ainda assim, no ambiente domiciliar, podem surgir eventuais dúvidas, tanto para o 

idoso quanto para os seus familiares, que podem prejudicar seu autocuidado, comprometendo 

também sua qualidade de vida. Diante disso, o enfermeiro também pode valer-se de uma 

estratégia de acompanhamento e monitoramento pós-alta, afim de colher informações sobre a 

condição de saúde do idoso e sanar eventuais dúvidas, para que esse idoso permaneça na 

melhor condição funcional possível em seu domicílio, evitando readmissões hospitalares. 

 

Fluxo das Ações de Enfermagem 

 

HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 

 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DO IDOSO 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO IDOSO HOSPITALIZADO 

 

PLANEJAMENTO DE ALTA HOSPITALAR 
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MONITORAMENTO PÓS-ALTA HOSPITALAR DO IDOSO 

 

Fonte: Silva e Espírito Santo, 2016. 

HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 

 

O histórico de enfermagem é a primeira etapa do processo de enfermagem, também 

denominado de investigação; consiste de uma coleta de dados contínua, planejada e 

sistematizada de informações, por meio de um roteiro para o levantamento de dados do 

indivíduo, sobre o estado de saúde, a fim de monitorar evidências de problemas e fatores de 

risco que possam afetar a condição de saúde33. 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, Resolução 358/20091,trata-se deum 

“processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e 

doença.” 

Os dados serão compostor por: 

 Entrevista: 

 Apresentar-se, explicar seu papel e de outros membros da equipe 

assistencial; estabelecer uma noção de assistencia individualizada; 

 Estabelecer relação terapêutica com o idoso; 

 Determinar objetivos e expectativas em relação ao cuidado; 

 Verificar quais os dados necessitam de investigação adicional; 

 Atentar para comportamentos não verbais, positivos e negativos. 

 Exame físico: 

 Aplicação de técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta; 

 Deve ser cefalocaudal; 

 Analisar os sistemas; 

 Mensuração dos sinais vitais; 

 Antropometria: peso e altura; 

 Queixas. 

 Atentar para alterações inerentes ao processo de envelhecimento 

 Dados constantes no prontuário: 
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 Identificação; 

 Socioeconômico; 

 Moradia; 

 Resultados de exames; 

 Terapêutica proposta; 

 Se possível, complementar dados faltantes. 

 O ambiente deve ser adequado e garantir a privacidade do paciente, ser livre de 

interrupções, e dispor de temperaturas, iluminação, mobiliário e equipamentos 

adequados. 

 Os dados coletados definirão a identificação dos problemas e fatores de risco a serem 

trabalhados pela enfermagem. 

 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DO IDOSO 

 

 Devem ser avaliados todos os pacientes idosos, com 60 anos ou mais; 

 A avaliação deve ocorrer, impreterivelmente, na admissão e na alta hospitalar, 

podendo ser realizada a qualquer tempo, conforme necessidade, fornecendo 

parâmetros para o planejamento assistencial e para orientação acerca de cuidados 

domiciliares; 

 Deve ser feita uma avaliação funcional, nos homens idosos, aos 14 dias de 

hospitalização e, nas mulheres, aos 21 dias, pois existe uma estimativa de risco de 

declínio funcional após esses períodos;  

 Com base na avaliação funcional realizada ao atingirem o período de risco, os 

cuidados devem ser replanejados, conforme necessidades encontradas e resultados que 

foram ou não atingidos.  

 Utilizando a Escala de Katz: 

 Finalidade: Avalia a independência para realização das ABVD. 

 Aplicação: Em forma de questinamento acerca da realização de cada atividade. 

 As respostas serão baseadas nas queixas/relatos subjetivos dos 

idosos e/ou familiares e/ou por meio da observação profissional 

da capacidade para realização das atividades. 

 Marcar as atividades conforme capacidade para realização. 
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 Pontuação e Classificação:  

 Se o idoso necessita de assistência ou auxílio, total ou parcial, 

para a realização de alguma atividade, o mesmo é considerado 

como dependente para a referida atividade; 

 Contabilizar em quantas atividades o idoso é independente para 

realização e em quantas o mesmo é dependente para execução; 

 De acordo com os resultados contabilizados, determina-se a 

pontuação e classificação funcional para realização das ABVD, 

a saber: 

 0: independente em todas as seis funções;  

 1: independente em cinco funções e dependente em uma 

função;  

 2: independente em quatro funções e dependente em 

duas;  

 3: independente em três funções e dependente em três;  

 4: independente em duas funções e dependente em 

quatro;  

 5: independente em uma função e dependente em cinco 

funções; 

 6: dependente em todas as seis funções.  
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ESCALA DE KATZ 

 

Fonte: Duarte YAO, Andrade CL, Lebrão ML26. 

 

 Utilizando a Escala de Lawton & Brody: 

 Finalidade: Avalia a independência para realização das AIVDs. 

 Aplicação: Em forma de questinamento acerca da realização de cada 

atividade. 

 As respostas serão baseadas nas queixas/relatos subjetivos dos 

idosos e/ou familiares e/ou por meio da observação profissional 

da capacidade para realização das atividades. 

 Marcar as atividades conforme capacidade para realização. 

 Pontuação e Classificação: 

 Para independência na realização da atividade o idoso ganha 3 

pontos; 

 Para dependência parcial na realização da atividade o idoso 

ganha 2 pontos; 
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 Para dependência total na realização da atividade o idoso ganha 

1 ponto; 

 Somar as pontuações de todas as atividades e, de acordo com o 

valor encontrado, determina-se a pontuação e classificação 

funcional para realização das AIVD, a saber: 

 21 pontos: Independência; 

 > 7 e < 21 pontos: Dependência Parcial; 

 7 pontos: Dependência Total. 

 

ESCALA DE LAWTON E BRODY 

 

Fonte: Santos RL, Virtuoso Júnior JS34. 

 

 Utilizando o Mini-Cog: 

 Finalidade: Realizar um rastreio cognitivo rápido. 

 Material necessário: Papel em branco e caneta. 

 Aplicação: Seguir as orientações de aplicação descritas no teste. 

  A orientação de memorização das 3 palavras não pode ser 

repatida durante o teste. Deve ser realizada uma única vez, 

pedindo atenção; 
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 A orientação de desenho do relógio não pode ser repetida 

durante o teste. Deve ser realizada uma única vez, pedindo 

atenção; 

 O desenho do relógio funciona como um fator de distração para 

posterior evocação das palavras memorizadas. 

 Pontuação e Classificação: 

 Para cada palavra evocada corretamente o idoso recebe 1 ponto; 

 Para o desenho correto correto do relógio o idoso recebe 2 

pontos; 

 Somar a pontuação de memorização e desenhoe, de acordo com 

o valor encontrado, determina-se a pontuação e classificação no 

rastreio cognitivo, a saber: 

 3 à 5 pontos: Resultados Normal; 

 0 à 2 pontos: Resultado Anormal. 

 

MINI-COG 

1- Pedir para repetir as palavras “carro”, “vaso”, “bola” e memorizá-las 

2- Pedir para desenhar um relógio seguindo a seguinte orientação: 

a- Desenhar um círculo; 

b- Colocar os números dentro do círculo; 

c- Fazer os ponteiros marcarem 11h10m. 

Pontuação: 

Desenho correto do relógio: 2 

Desenho incorreto do relógio: 0 

Palavras Evocação 

Carro 

Vaso 

Bola 

Não: 0         Sim: 1 

 Não: 0         Sim: 1 

Não: 0         Sim: 1 

Pontuação Total: _____/5 

Resultado anormal: 0 a 2 pontos 

Resultado normal: 3 a 5 pontos 

Fonte: Lourenço RA, Perez M, Sanchez MAS31. 
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 Pesquisar ocorrência de queda: 

 Finalidade: Verificar ocorrência de queda no último ano.  

 Quedas?  (   ) Não        (   ) Sim:  

(   ) Últimos 6 meses 

(   ) 6 meses à 1 ano 

(   ) mais de 1 ano  

 Considerações: 

 Se nos últimos seis meses     Preditor de incapacidade e maior risco de 

declínio funcional. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO IDOSO HOSPITALIZADO 

 

Os cuidados de enfermagem ao idoso hospitalizado devem contemplar aspectos 

relativos ao processo de envelhecimento, muitas vezes negligenciados no cenário hospitalar, 

sendo importantes a autonomia, independência e capacidade funcional. Focando na 

capacidade funcional,  existem aspectos relativos ao processo de hospitalização que 

interferem negativamente sobre a funcionalidade e independencia da clientela idosa, tais 

como: uso indiscriminado de fraldas, repouso prolongado no leito, privação sensorial, 

perturbação do sono.  

As propostas de cuidado a seguir, visam auxiliar o enfermeiro no planejamento 

assistencial, minimizando os possíveis riscos de declínio funcional durante o processo de 

hospitalização do idoso, fornecendo estratégias para manutenção da independência, prevenção 

e recuperação de comprometimentos funcionais. 

 Cuidados ao Idoso: 

 Uso de fralda e incontinência:  

 Detectar necessidade por meio da avaliação funcional: 

incontinência; restrição de mobilização; impedimento para o uso 

de utensílios de auxílio; 

 Troca e higiene rigorosa de acordo com a demanda: considerar 

aspectos como a manutenção da integridade da pele, bem-estar 

do idoso, risco aumentado de infecção hospitalar; 
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 Mulheres tem 6 vezes mais chances de Infecção de Trato 

Urinário: considerar via ascendente, por uso indiscriminado de 

fralda e higiene inadequada; 

 Estímulo à micções programadas, onde o idoso vai ao banheiro em 

períodos pré-programados e não apenas na urgência urinária;  

 Colocação de um relógio com números grandes e visíveis dentro do 

quarto, auxilando no aprazamento das micções pelo próprio idoso;  

 Deixar dispositivos de auxílio como a comadre ou o papagaio ao 

alcance do idoso, com ensino e estímulo prévio para sua utilização;  

 Avaliar a garantia de privacidade, pois a presença de outras pessoas 

pode inibir a micção espontânea, por constrangimento e vergonha. 

 Uso de dispositivos de ajuda, evitando privação sensorial:  

 Aparelho auditivo:auxílio na comunicação verbal, alertas 

sonoros, atenção e interação; 

 Bengala/Andador:auxílio para deambulação e diminuição do 

risco de quedas; 

 Prótese dentária: auxílio na mastigação, autoestima e influência 

na aceitação da dieta; 

 Óculos: diminuição do risco de quedas. 

 Condições de sono e repouso: 

 Ajustar horários de cuidados, de modo a não prejudicar o sono 

(Evitar medicação após 22 horas);  

 Ofertar chá morno;  

 Evitar estímulo farmacológico do sono. 

 Estimulação cognitiva: 

 Estimular a utilização de jogos, como palavras cruzadas, quebra-

cabeça e caça palavras. 

 Estimular leitura de livros, revistas e jornais; 

 Estimular a interação, bate-papo, entre os idosos hospitalizados 

no mesmo quarto, favorecendo a troca de experiências, 

compartilhamento de saberes, práticas e histórias. 
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 Para os homens idosos, há uma estimativa de que o declínio 

cognitivo possa ocorrer a partir de 14 dias de hospitalização, 

evidenciando a necessidade de estimulação cognitiva 

antecipadamente a este período de risco. 

 Para as mulheres idosas, há uma estimativa de que o declínio 

cognitivo possa ocorrer a partir de 21 dias de hospitalização, 

evidenciando a necessidade de estimulação cognitiva 

antecipadamente a este período de risco. 

 Evitar repouso prolongado no leito: 

 Se possível, viabilizar e estimular saída do leito e visitação do 

espaço de convivência, caso este exista; 

  Estimular e ajudar a sentar fora do leito; 

 Estimular mobilidade e deambulação; 

 Viabilizar a realização de atividades de recreação, atividades 

físicas e atividades culturais para os idosos; 

 Incentivar o banho de aspersão; 

 Deliberar quanto a necessidade de acessos venosos e cateteres 

vesicais. 

 Estimular potencialidades funcionais: 

 O idoso deve continuar fazendo aquilo que é capaz de fazer por 

conta própria, mantendo-se apenas sob supervisão; 

 Estimular para que o idoso faça de forma independente, aquilo 

que ainda não é capaz de fazer por conta própria; 

 Respeitar a capacidade do idoso de decidir sobre sua própria 

vida, mesmo quando dependente. Manter a autonomia. 

 Para as ABVD e AIVD, com relação aos homens idosos, há uma 

estimativa de que o declínio funcional para realização dessas 

atividades  possa ocorrer a partir de 14 dias de hospitalização, 

evidenciando a necessidade de cuidados de manutenção 

funcional antecipadamente a este período de risco. 

 Para as ABVD e AIVD, com relação às mulheres idosas, há uma 

estimativa de que o declínio funcional para realização dessas 
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atividades  possa ocorrer a partir de 21 dias de hospitalização, 

evidenciando a necessidade de cuidados de manutenção 

funcional antecipadamente a este período de risco. 

 Existe uma estimativa de que os homens idosos possam sofrer 

declínio funcional em menor tempo de hospitalização do que as 

mulheres idosas, evidenciando a necessidade de maior atenção e 

trabalho funcional precoce voltados ao grupo masculino. 

 Ambiente do Cuidado: 

 Risco de quedas: 

 Reduzir ou eliminar objetos desnecessários no ambiente; 

 Manter escada de auxílio ao lado do leito; 

 Manter grade de proteção nos leitos elevada; 

 Verificar a existência/instalação de barras de apoio nos 

corredores e sanitários; 

 Manter iluminação satisfatória, mesmo no período noturno; 

 Manter a campainha em um lugar de fácil alcance e instruir 

sobre o uso da mesma; 

 Responder prontamente a solicitação de auxílio para 

deambulação 

 Manter proximidade dos leitos com o sanitário; 

 Verificar o quarto/enfermaria, se possível, a cada duas horas. 

 Estimulação cognitiva: 

 Dar preferência por leitos próximos  à janela e manter, se 

possível e agradável, cortinas/persianas abertas, ajudando na 

orientação quanto ao tempo (dia/noite; chuva/sol), além de 

favorecer exposição ao sol em horário adequado; 

 Colocar relógio com números grandes em local visível, 

favorecendo orientação temporal; 

 Colocar calendário com letras grandes e em local visível; 

 Atentar para a redução de ruídos no período noturno e 

interrupções desnecessárias do sono. Desligar aparelhos de 
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televisão, celulares no modo silencioso, evitar conversas 

desnecessárias; 

 

PLANEJAMENTO DE ALTA HOSPITALAR 

 

 Finalidades: Promover alta hospitalar com resolutividade;  Fornecer suporte individual e 

familiar mediante orientações sobre cuidado e autocuidado; Evitar reinternação 

hospitalar. 

 Avaliação Funcional, utilizando escalas supracitadas, para determinar 

condição funcional na alta; 

 Avaliar e discutir, junto a equipe multiprofissional, a possibilidade de alta 

hospitalar precoce; 

 Verificar a existência de suporte familiar e assistência domiciliar, caso 

necessite, em articulação com a assistência social; 

 Garantir a continuiade dos cuidados/autocuidado em ambiente domiciliar 

(idoso e familiar):  

 Orientar quanto ao uso correto de medicamentos: 

 Medicamento correto; 

 Hora correta/Dia correto; 

 Via correta; 

 Dose correta; 

 Se possível, elaborar um quadro com dias, horários, 

medicações e doses, que deverá ser entregue ao idoso e 

permanecer em local visível em seu domicílio. 

 Orientar quanto ao manejo adequado de sondas, drenos e outros 

tipos de dispositivos e, se possível, realizar um treinamento 

breve;  

 Orientar quanto aos materiais e preparo de curativos; 

 Verificar, junto a assistencia social, programas de doação ou 

baixo custo de materias necessários aos cuidados domiciliares; 
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 Orientar familiares quanto ao estímulo à independencia do 

idoso, deixando-o fazer por conta própria aquilo que é capaz e 

estimulando à realização aquilo que não é capaz. 

 Agendamento de consulta de retorno: 

 Agendar ou encaminhar ao setor de agendamento; 

 Orientar quanto a data, hora e local das consulta de retorno, de 

forma clara, bem como exames e documentos que deverão ser 

levados;  

 Entregar as mesmas orientações escritas. 

 Encaminhamentos para outras especialidades: 

 Orientar quanto ao local de marcação das consultas; 

 

MONITORAMENTO PÓS-ALTA HOSPITALAR DO IDOSO 

 

 Finalidades: Coletar informações sobre a condição de saúde do idoso; Sanar eventuais 

dúvidas; Evitar readmissões hospitalares. 

 Realizar monitoramento por via telefônica; 

 Manter cadastro atualizado, com informações sociais preenchidas; 

 Anotar contatos alternativos; 

 Coletar informações sobre a condição de saúde do idoso; 

 Sanar eventuais dúvidas; 
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7.CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu descrever o perfil socioeconômico e clínico dos idosos internados 

nas enfermarias de clínica médica do HGG e do HUAP e realizar o acompanhamento da 

capacidade funcional, identificando que  acapacidade funcional do idoso tende a sofrer 

declínio durante o processo de hospitalização e que esse declínio tende a ocorrer de modo 

hierárquico, iniciando pela cognição, seguida das atividades instrumentais de vida diária e, 

por último, as atividades básicas de vida diária. 

Os resultados serviram de subsídios para a elaboração de um protocolo de enfermagem 

com foco na capacidade funcional do idoso hospitalizado, que forneceu diretrizes para a 

avaliação funcional, propostas de cuidado de enfermagem e preocupação com o ambiente do 

cuidado, cuja utilização pode implicar na redução do tempo de permanência hospitalar dos 

idosos, redução dos custos gerados por este evento e no aumento da qualidade dos serviços 

prestados pela instituição à clientela idosa. 

A imobilidade geralmente imposta pela hospitalização pode resultar em 

comprometimento funcional, podendo gerar um ciclo onde a hospitalização pode gerar 

declínio funcional eeste declínio pode gerar dependência e que, por sua vez, pode causar nova 

hospitalização. Por esta razão, torna-se imprescindível realizar avaliação funcional e conhecer 

os aspectos relacionados ao comprometimento funcional de idosos hospitalizados, pois  

permite o planejamento e a implementação de ações preventivas quanto ao desenvolvimento 

da dependência durante o processo de hospitalização. 

A limitação desse estudo refere-se ao acompanhamento da capacidade funcional por 

um períodopequeno, o que resultou numa pequena amostra, impedindo a realização e alguns 

testes estatísticos.A dificuldade encontrada durante a realização desse estudo se refere aos 

dados incompletos e faltantes nos protuários, tendo que recorrer ao idoso para complementar 

informações. 

Assim, espera-se que este estudo possa contribuir com informações que favoreçam 

uma avaliação e assistência integral à saúde do idoso, ajudando na construção de estratégias 

para melhor assistir ao idoso hospitalizado, favorecendo sua recuperação, com foco na 

prevenção e redução dos comprometimentos funcionais que possam advir da hospitalização e, 
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ainda, evitando complicações que levam as readmissões hospitalares, as quais elevam os 

gastos da instituição e repercutem diretamente na saúde e qualidade de vida dos idosos.  

Além disso, esse estudo espera despertar interesse e iniciativas para pesquisas 

subsequentes sobre a temática, incrementando as discussões sobre o assunto, favorecendo 

ampliação do conhecimento sobre a capacidade funcional de idosos hospitalizados com vistas 

a implantação de ações e estratégias de enfermagem para prevenir incapacidades e preservar a 

capacidade funcional dos idosos durante a hospitalização, mediante uma assistência de 

enfermagem sistematizada e norteada por princípios gerontológicos.  

Portanto, ressalta-se a necessidade de uma assistência de enfermagem à luzdas 

especificidades dos idosos, sua  capacidade funcional, evitando a instalação de dependência. 

Existe também a necessidade de um ambiente de cuidado específico para esta clientela, como 

uma enfermaria geriátrica, onde os idosos possam receber assistência adequada às demandas 

próprias dessa faixa etária, prestada por profissionais capacitados e qualificados para trabalhar 

com essa clientela.  

Cabe sugerir um planejamento de alta, para que o idoso retorne à sua casa na melhor 

condição funcional possível, principalmente aqueles que moram sozinhos. Para os que 

coabitam com a família, a mesma deve ser orientada no que se refere as particularidades do 

envelhecimento, mediante plano de orientação para o cuidado com o idoso e estímulo 

funcional para com o mesmo. A realização de investigação, acompanhamento e 

monitoramento do idoso após a alta hospitalar também pode ser de grande valor, oferecendo 

suporte para que o mesmo tenha entendimento acerca de seu estado de saúde, sanando 

possíveis dúvidas e orientando quanto ao autocuidado, visando a não instalação de 

complicações que possam gerar novas hospitalizações. 

Outrossim, recomenda-se que a instituição promova programas de educação 

permanente da equipe de enfermagem visando seu preparo para saber identificar, avaliar e 

implementar uma assistência sistematizada que propicie ao idoso uma hospitalização segura e 

efetiva nos níveis de prevenção, recuperação e manutenção da saúde mediante o acesso ao 

conhecimento e desenvolvimento de competências para avaliar e assistir a pessoa idosa 

considerando as especificidades e demandas do processo de envelhecimento. 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

Projeto de Pesquisa: “Capacidade funcional do idoso hospitalizado:  

subsídios para elaboração de um Protocolo de Enfermagem” 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do Projeto: Capacidade funcional do idoso hospitalizado: subsídios para elaboração de um protocolo deEnfermagem. 

Pesquisador Responsável: Prof.ªDr.ª Fátima Helena do Espírito Santo. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 26299477 (21) 998077109 

Nome do Participante:______________________________________________________ 
Idade: ___________________ anos     R.G. ___________________________________  

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado: “Capacidade funcional do idoso hospitalizado: 

subsídios para elaboração de um protocolode enfermagem”, parte do projeto de pesquisa: “Hospitalização do idoso: perspectivas de 

intervenção do enfermeiro no processo de cuidado”, de responsabilidade das pesquisadoras: Valquíria Carvalho Silva e Fátima Helena do 

Espírito Santo. Esta pesquisa tem como objetivos Avaliar a capacidade funcional e cognitiva do idoso hospitalizado por meio de aplicação 

das escalas de avaliação geriátrica e Elaborar um Protocolo de Enfermagem para avaliação da capacidade funcional do idoso hospitalizado.  
O projeto de pesquisa, submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF, foi aprovado sem 

pendências, sob Número do Parecer  1.799.621, conforme preconizado na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde e será realizada mediante seu consentimento a partir deste termo. 
        Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) estará contribuindo para a ampliação dos conhecimentos em relação à atuação do 

Enfermeiro junto ao idoso hospitalizado, no que se refere à sua capacidade funcional e para a elaboração de um protocolo de enfermagem 

voltada para melhorar a assistência ao idoso hospitalizado. 
O aceite em participar do estudo implicará na aplicação de escalas de avaliação geriátrica e entrevista, sendo respeitados seus valores 

culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, assim como seus hábitos e costumes e preservada sua identidade. 

A presente pesquisa oferece riscos mínimos durante sua realização aos participantes do estudo, mas caso seja observada e/ou 
expressada insegurança e/ou desconforto do participante, durante a realização da pesquisa, o pesquisador poderá encerrar a abordagem 

precedida por novos esclarecimentos acerca da pesquisa aos participantes, na medida de sua compreensão e respeitados em suas 

singularidades, será solicitado confirmação do seu interesse ou não em continuar participando na pesquisa, mediante esclarecimento de que 

essa desistência não acarretará qualquer prejuízo ao mesmo. Para minimizar desconfortos e/ou situações adversas a aplicação das escalas e 

entrevistas serão agendadas pelos próprios participantes em local e horário, de acordo com sua disponibilidade. Caso necessário será 

solicitado suporte do psicólogo da instituição. Os participantes serão esclarecidos que seus valores culturais, sociais, morais, religiosos, 
éticos, hábitos e costumes serão respeitados ao longo de todo o estudo e sua identidade será preservada por meio do uso de nomes ficiticios. 

Caso o (a) Sr. (a) tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com o pesquisador, por telefone ou 

pessoalmente. O pesquisador garante o acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. Sua participação é voluntária, de maneira 
que está livre para retirar este consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações 

relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, 

periódicos ou eventos científicos da área de saúde. 
Eu fui completamente orientado pela Pesquisadora Valquíria Carvalho Silva que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, 

propósito e duração. Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela entregou uma cópia da folha de informações 

para os participantes, a qual li, compreendi e tive plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa.  
Estou recebendo uma cópia assinada deste termo. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 
informações. O CEP/FM/HUAP fica na Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao HUAP, e atende peloTelefone: (21) 2629-

9189 ou e-mail:etica@vm.uff.br. 

 
Eu, _______________________________, RG nº _______________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

  
___________________, RJ, _____ de _________________ de 2016.  

 
__________________________________         ______________________________        ______________________________ 

Assinatura da Pesquisadora                               Assinatura do Participante                           Assinatura da Testemunha                
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

Projeto de Pesquisa: “Capacidade funcional do idoso hospitalizado:  

subsídios para elaboração de um Protocolode Enfermagem” 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL  

Data da análise: ______________ Número Referencia: __________ 

Nome: ____________________________________________ Prontuário: ______________ 

Leito: _____________________ 

Data de Nascimento: ____________ Idade: _________Data da Internação: ___________ 

Re-internação: (1) Sim   (2) Não.        Se sim, nº de Internações: ____________. 

Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) Divorciado   (   ) Viúvo 

Sexo: (M ) Masculino   (F) Feminino 

Escolaridade: (1) Analfabeto    

(2) Ensino Fundamental Incompleto   (3) Ensino Fundamental Completo    

(4) Ensino Médio Incompleto    (5) Ensino Médio Completo   

(6) Ensino Superior Incompleto   (7) Ensino Superior Completo  

(8) Menos de 8 anos de estudo   (9) Mais de 8 anos de estudo   

Renda Mensal: (0) Nenhuma   (1) Menos de 1 salário mínimo    

(2) 1 salário mínimo   (3) 2 à 3 salários mínimos   (4) 4 salários mínimos ou mais 

Coabitação: (   ) Sozinho   (   ) Cônjuge   (   ) Filhos   (   ) Outros  

Diagnóstico Principal: ________________________________________________________ 

(1) Doença Cardiovascular     (2) Neoplasias    (3) Doença do Trato Gastro Intestinal     (4) Doença Pulmonar    

(5) Doença Neurológica    (6) Doença Endócrina   (7) Doença do Trato Urinário   (8) Doença Hematológica     (9) Doença Osteomioarticular    

(10) Processo Infeccioso 

Comorbidades: (0) Não (1) Sim: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Quedas: (0) Não    (   ) Sim: 

(1) Ultimos 6 meses 

(2) De 6 meses a 1 ano 

(3) Mais de 1 ano. 

Hábitos Nocivos: Tabagismo: (1) sim   (0) não  /   Uso de bebida alcoólica: (1) sim   (0) não 

Data da alta hospitalar: _____________ 

Dias de Internação: (1) Até 7 dias          (2) De 8 à 14 dias          (3) De 15 à 21 dias 

(4) De 22 à 28 dias           (5) De 29 dias à 34 dias           (6) Mais de 35 dias 

Observações: ___________________________________________________________________ 
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10.ANEXOS 

ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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Projeto de Pesquisa: “Capacidade funcional do idoso hospitalizado:  

subsídios para elaboração de um Protocolode Enfermagem” 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

Fonte: CEP/FM/UFF. 
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ANEXO B 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

Projeto de Pesquisa: “Capacidade funcional do idoso hospitalizado:  

subsídios para elaboração de um Protocolode Enfermagem” 

 

ESCALA DE INDEPENDÊNCIA PARA ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA 

(ABVD) - ESCALA DE KATZ  

 
Fonte: Duarte YAO, Andrade CL, Lebrão ML48. 
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ANEXOC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

Projeto de Pesquisa: “Capacidade funcional do idoso hospitalizado:  

subsídios para elaboração de um Protocolo de Enfermagem” 

 

ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA (AIVD) – 

ESCALA DE LAWTON E BRODY 

 

 

Fonte: Santos RL, Virtuoso Júnior JS52. 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

Projeto de Pesquisa: “Capacidade funcional do idoso hospitalizado:  

subsídios para elaboração de um Protocolo de Enfermagem” 

 

MINI-COG 

 

1- Pedir para repetir as palavras “carro”, “vaso”, “bola” e memorizá-las 

2- Pedir para desenhar um relógio seguindo a seguinte orientação: 

d- Desenhar um círculo; 

e- Colocar os números dentro do círculo; 

f- Fazer os ponteiros marcarem 11h10m. 

Pontuação: 

Desenho correto do relógio: 2 

Desenho incorreto do relógio: 0 

Palavras Evocação 

Carro 

Vaso 

Bola 

Não: 0         Sim: 1 

 Não: 0         Sim: 1 

Não: 0         Sim: 1 

Pontuação Total: _____/5 

Resultado anormal: 0 a 2 pontos 

Resultado normal: 3 a 5 pontos 

Fonte: Lourenço RA, Perez M, Sanchez MAS46. 
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ANEXO E 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

Projeto de Pesquisa: “Capacidade funcional do idoso hospitalizado:  

subsídios para elaboração de um Protocolode Enfermagem” 

 

AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Fonte: O autor. 


