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RESUMO 

 

OBJETIVOS: Este estudo investigou os efeitos da residência em instituições de 

longa permanência para idosos (ILPIs) sobre as habilidades motoras, funções 

executivas, sintomas depressivos e atividades básicas da vida diária (ABVDs), suas 

relações e desfechos.  MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional analítico 

de corte transversal. Para isso, a amostra foi constituída por residentes em quatro 

diferentes ILPIs, selecionados de forma não probabilística, totalizando 56 idosos. 

Destes,  38 (67,85%) do sexo masculino e 18 (32,15%) do sexo feminino, com idade  

77,68 ±8,24 anos e 45,01 ±87,36 meses de residência em ILPI. Nos procedimentos 

experimentais foram adquiridas variáveis sociodemográficas, desempenho nas 

ABVDs, fluência verbal, sintomas depressivos, medidas cineantropométricas e 

estabilométricas por plataforma de força. Realizaram-se análises estatísticas 

descritivas e análise da distribuição. Para as comparações, utilizou-se ANOVA one 

way ou Kruskal-Wallis, com seus respectivos testes posteriores. O teste ANCOVA foi 

utilizado para minimizar o efeito das variáveis de confundimento. Para as variáveis 

ordinais, utilizou-se o teste Qui-quadrado e para as dicotômicas, odds ratio.  

RESULTADOS: O resultado da análise mostrou que os idosos que compuseram 

esta pesquisa, residentes nas ILPIs, tiveram os resultados abaixo dos pontos de 

cortes em todos os testes aplicados. Porém, este delineamento não foi capaz de 

apontar a influência do tempo de residência em ILPI de forma efetiva nestas 

variáveis. Quando se mensurou os sintomas depressivos, identificou-se uma 

correlação negativa (rs= 0,318 p<0,05) e diferença entre os subgrupos estratificados 

por tempo de residência em ILPI. Isso demostra que os idosos residentes em ILPIs 

têm seus sintomas depressivos mais pronunciados nas etapas iniciais da 

institucionalização. Assim como no teste Qui-quadrado, que mostra relação entre a 

maior classificação da escala de depressão geriátrica (EDG) com o menor tempo de 

institucionalização. Houve a indicação de uma Odds Ratio de 4,6 para que, quando 

houver sintomas depressivos presentes, o idoso tenha algum tipo de dependência 

para realizar ABVDs. CONCLUSÃO: Este estudo indica que as variáveis 

pesquisadas nestes idosos estão niveladas abaixo dos índices recomendados, 

revelando ser atingidas por um “efeito piso”, em que os instrumentos ficam 

incapazes de distinguir diferenças entre grupos e indivíduos. Os sintomas 

depressivos apresentaram uma variável influenciada pelo tempo de residência de 



 

uma forma inversamente proporcional. Essas descobertas insinuam que o atual 

padrão de institucionalização asilar do idoso é nocivo à qualidade das variáveis 

estudadas, indicadas pelas múltiplas restrições das habilidades motoras, cognitivas 

e comportamentais, impostas pela rotina das ILPIs, que se traduz nas respostas 

adaptativas para falta estímulos. 

 

Palavras-chave: Idoso, Controle postural, Atividade motora, Função executiva, 

Depressão, Instituição de Longa Permanência para Idosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVES: This study investigated the effects of residency in Homes for the 

Aged (HA) on motor skills, executive functions, depressive symptoms and basic 

activities of daily living (ADL), their relationships and outcomes. METHODS: This is 

an observational, cross-sectional, observational study. For this, the sample consisted 

of residents of four different HA, selected in a non-probabilistic way, totaling 56 

elderly, 38 (67.85%) males and 18 (32.15%) females, aged, 68 ± 8.24 years) and 

(45.01 ± 87.36 months) residence in HA. In the experimental procedures, 

sociodemographic variables, performance in ADL, verbal fluency, depressive 

symptoms, kinetic and stabilometry were obtained by force platform. Descriptive 

statistical analysis, distribution analysis, for ANOVA comparisons one way or 

Kruskal-Wallis, with their respective subsequent tests were performed. The ANCOVA 

test was used to minimize the effect of confounding variables. For the ordinal 

variables the chi-square test was used and for the dichotomous odds ratio. 

RESULTS: it was pointed out by the results that the elderly living in the HA that 

composed this study had the results below the cut points in all the applied tests, 

however this design was not able to point out the influence of the residence time in 

HA effectively in these variables. When the depressive symptoms were measured, a 

negative correlation (rs = 0.318 p <0.05) and difference between the subgroups 

stratified by residence time in HA were found, which shows that the elderly living in 

HA have their most depressive symptoms pronounced in the initial stages of 

institutionalization, as well as in the chi-square test that shows the relationship 

between the higher classification of Geriatric Depression Scale (GDS) and the 

shorter institutionalization time. There was an indication of an Odds Ratio of 4.6 

when there are depressive symptoms present the elderly have some type of 

dependency to perform ADL. CONCLUSION: This study indicates that the variables 

studied in these elderly people are below the recommended indexes. revealing being 

hit by a "floor effect" in which the instruments are unable to distinguish differences 

between groups and individuals. The depressive symptoms presented a variable 

influenced by the time of residences of an inversely proportional form. These findings 

suggest that the current standard of asylum institutionalization of the elderly is 

harmful to the quality of the variables studied, indicated by the multiple restrictions of 



 

motor, cognitive and behavioral skills that are imposed by the HA routine, which 

translates into the adaptive responses to lack of stimuli. 

KEYWORDS: Aged, Postural Balance, Motor Activity ,  Executive Function, 

Depression, Homes for the Aged.



 
 

Sumário 

 

1INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 10 

1.1 Motivação para o estudo .................................................................................. 12 

1.2 Justificativa ........................................................................................................ 13 

1.3 Objetivos ............................................................................................................ 14 

1.3.1 Objetivo geral ............................................................................................. 14 

1.3.3 Hipóteses ................................................................................................... 15 

2 REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................. 16 

2.1 Envelhecimento ................................................................................................. 16 

2.2 Envelhecimento populacional .......................................................................... 18 

2.3 Instituições de Longa Permanência para o Idoso .......................................... 21 

2.4 Declínio cognitivo no idoso .............................................................................. 23 

2.5 Sintomas depressivos no idoso ................................................................... 27 

2.6 Declínio neuromuscular no idoso .................................................................... 29 

2.7 Controle da postura e da marcha ................................................................. 33 

2.8 Declínio da cognição, das habilidades motoras, depressão e sintomas 

depressivos no idoso institucionalizado em ILPIs ............................................... 38 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................... 41 

3.1 Desenho do estudo ........................................................................................... 41 

3.2 População .......................................................................................................... 41 

3.3 Amostragem ...................................................................................................... 42 

3.3.1 Critérios de inclusão .................................................................................. 42 

3.3.2 Critérios de exclusão ................................................................................. 42 

3.4 Amostra .............................................................................................................. 43 

3.5 Procedimentos experimentais ......................................................................... 43 

3.5.1 Variáveis sociodemográficas ..................................................................... 43 

3.5.2 Atividades básicas da vida diária ............................................................... 44 

3.5.3 Teste de fluência verbal ............................................................................. 45 

3.5.4 Sintomas depressivos ................................................................................ 45 

3.5.5 Medidas antropométricas........................................................................... 45 

3.5.6 Força de preensão manual ........................................................................ 46 

3.5.7 Velocidade da marcha ............................................................................... 47 

(tempo de marcha) ............................................................................................. 47 

3.5.8 Controle postural ....................................................................................... 48 



 

3.6 Tratamento dos dados ...................................................................................... 48 

3.7 Ética da pesquisa .............................................................................................. 49 

3.8 Financiamento ................................................................................................... 49 

4 RESULTADOS ....................................................................................................... 50 

5 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 71 

6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO ................................................................................... 83 

7 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 84 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 85 

ANEXOS ................................................................................................................. 100 

Anexo 1 .................................................................................................................. 101 

APÊNDICES ........................................................................................................... 102 

Apêndice A ............................................................................................................. 103 

Apêndice B ............................................................................................................. 105 

 



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento não depende somente dos cortes temporais. Ele é 

percebido no declínio das funções de órgãos e sistemas, os quais são influenciados 

por fatores genéticos e suas interações com determinantes ambientais, além do 

estilo de vida (SPIRDUSO, 2005; ARKING, 2006). Dentre esses declínios, cita-se o 

decréscimo da força muscular, que na pessoa idosa pode se tornar um espiral 

retroalimentado. Isso quer dizer que ele induz a diminuição da atividade física, que, 

por sua vez, causa um decréscimo na função muscular (HUNTER; MCCARTHY;  

BAMMAN, 2004). Além disso, esse decréscimo de função pode ser diferenciado 

quanto a grupos etários (GARCIA et al., 2011), sexo (HAYASHIDA et al., 2014), 

grupos étnicos e diferentes estilos de vida (SILVA et al., 2010). 

 Essas funções exercidas pelos músculos esqueléticos são diretamente 

relacionadas com algumas habilidades motoras dos indivíduos, como o controle da 

postura (HORAK, 2006) e da marcha (SCARBOROUG; KREBS; HARRIS, 1999; 

HAYASHIDA et al., 2014).  

As mudanças provocadas pelo envelhecimento não isentam as funções do 

cérebro, mas no funcionamento cognitivo ocorre um declínio da atenção, da 

memória e das funções executivas (FEs), mesmo em idosos não acometidos por 

doenças. As FEs, sensíveis ao processo de envelhecimento, são responsáveis pelo 

comportamento como tomada de decisão, monitoramento mental, planejamento, 

iniciativa, inibição e a organização de tarefas (BULLER, 2010).  

Outro fator associado às mudanças causadas pelo envelhecimento é de 

origem psíquica, destacando-se os sintomas depressivos. Nesse cenário, sintomas 

depressivos e a depressão tornam-se a síndrome psiquiátrica mais prevalente na 

população idosa (HELLWIG; MUNHOZ; TOMASI, 2016). Esses sintomas variam 

entre 6,1% até 38,5% e são relatados por estudos de base populacional (CASTRO-

COSTA et al., 2005; REPPERMUND et al., 2011). Os transtornos aumentam de 

acordo com o avanço da idade, porém não fazem parte do processo normal de 

envelhecimento. São considerados, portanto, uma doença secundária, que pode ser 

desencadeada por fatores como a mudança no modo de vida (ALMEIDA et al., 

2015). 

No âmbito da saúde pública, o envelhecimento é um fenômeno que gera 

novas demandas para os serviços de cuidado em saúde e aumentos monetários 
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substanciais nos custos de programas. Com isso, mostra-se imprescindível o 

conhecimento das prioridades e o desenvolvimento de ações visando à dinamização 

para sua resolução (KALACHE; VERAS; RAMOS, 1987; NASRI, 2008; MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2017). 

Dentro dessas demandas, incluem-se serviços de suporte social combinados 

aos cuidados em saúde para essa população. Esta se destaca pela necessidade do 

uso de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), para um cuidado 

mais próximo e específico daqueles que envelhecem e não possuem um suporte 

adequado (CHAIMOWICZ; GRECO, 1999; PESTANA; ESPÍRITO SANTO, 2008).  

Essas instituições, mantidas pelas políticas públicas ou não, possuem 

caráter residencial e são destinadas para domicílio coletivo de pessoas idosas 

(PESTANA; ESPÍRITO SANTO, 2008). No entanto, em muitas delas, a falta de 

estrutura física adequada e de recursos humanos capacitados, aliado à caridade e 

proteção que geralmente não levam em consideração às potencialidades individuais 

do idoso e o seu discernimento, podem aumentar o quadro de dependência, o 

isolamento e a falta de perspectivas para uma vida ativa (BATISTA, 2013). 

No contexto das instituições, os idosos vivenciam perdas em vários 

aspectos, tais como: o declínio das qualidades físicas, o desencadeamento de 

desordens cognitivas, quadros depressivos e doenças psiquiátricas. Além da 

diminuição das habilidades sociais e agravamento de doenças já existentes, o que 

induz a perda de autonomia e o aumento da vulnerabilidade (CARREIRA et al., 

2011).  

A residência em ILPIs está associada ao declínio, tanto das habilidades de 

executar tarefas diárias quanto das atividades de movimento e de tarefas cognitivas. 

Desse modo, a institucionalização em uma ILPI se apresenta como um fator de 

deletério para as condições físicas e cognitivas do idoso. E isso pode ser um 

contribuinte para a síndrome da imobilidade, as demências, os sintomas depressivos 

e até mesmo a alta incidência de depressão.  

Esses agravos à saúde são intervenientes entre si e apresentam forte 

correlação. Da mesma forma, são precursores da mortalidade desses idosos 

residentes em ILPIs (CARREIRA et al., 2011; SYLLIAAS; SELBAEK; BERGLAND, 

2012; BATISTA, 2013; JEREZ-ROIG, 2017). 

Tais fatos mostram que há a necessidade da identificação das 

incapacidades dos idosos quanto à execução das atividades básicas da vida diária 
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(ABVD). E também de uma avaliação da capacidade funcional, a partir de uma visão 

mais precisa, quanto à severidade das doenças e o impacto das comorbidades nas 

ABVD.  

Outro fator que deve ser considerado é a influência do tempo que o idoso 

reside nas ILPIs e se esta pode ser uma variável interveniente nos desfechos 

relacionados às ABVD (BATISTA, 2013).  Ademais, deve-se averiguar como se 

estabelecem as funções executivas (FEs), os sintomas depressivos e as habilidades 

motoras. E como estas variáveis se diferenciam entre os idosos do sexo feminino e 

masculino. Da mesma forma, identificar como elas estão relacionadas entre si e com 

os seus possíveis desfechos. 

1.1 Motivação para o estudo 

A motivação para este estudo partiu da dissertação de mestrado intitulada 

“Influência do tempo de institucionalização no equilíbrio e no risco de quedas de 

idosos do município de Três Rios – RJ”, apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense (BATISTA, 2013). A dissertação teve como 

objetivo  avaliar as associações do tempo de institucionalização com o equilíbrio e o 

risco de queda, por meio da mensuração do equilíbrio de idosos residentes (IR) em 

ILPIs no município de Três Rios, situado na região Centro-sul do Estado do Rio de 

Janeiro.  

A pesquisa foi realizada por meio de avaliação de testes clínicos e 

laboratoriais a respeito do risco de quedas e do controle da postura, quase estática, 

por estabilometria. A dissertação indicou que os testes clínicos para o risco de 

queda tornaram-se inadequados para aquela população. Apesar de apresentar 

limitações devido à dificuldade do acesso a tais instituições, o que influenciou tanto 

no tamanho amostral como também na inadequação de testes cognitivos propostos, 

os quais, posteriormente, foram retirados do estudo. Esses testes se mostraram 

pouco sensíveis ao medir o que se propõe, em que quase toda a população obteve 

escores abaixo do esperado, mostrando um nivelamento inferior aos mínimos, ou 

seja, um “efeito solo”.  

Nos testes estabilimétricos, com plataforma de força, foram medidas a área 

elíptica de 95% do estatocinesiograma e a velocidade média do centro de pressão, 
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nos eixos ântero-posterior e médio-lateral. Os resultados dessas variáveis se 

opuseram às proposições mais conservadoras encontradas na literatura, no que se 

refere a essa temática.  

Corroborando esta descoberta, Sullivan et al. (2009) associou os 

componentes do controle postural e a integridade da estrutura e função cerebral em 

diferentes condições de entrada sensorial. Isso abre mais uma lacuna para o 

entendimento desta temática, que produz um efeito de congelamento “freeze effect”, 

diminuindo, assim, a área percorrida pelo centro de pressão (CoP).  

Na mesma direção, Zaback et al. (2015) diferenciou traços específicos de 

personalidade e diferenças individuais associadas à ameaça postural, que também 

se refletiu mostrando diferenças no comportamento do CoP. Essas descobertas 

apontaram para a necessidade da realização de novos estudos que contribuíssem 

para elucidar os mecanismos de tais alterações. Dessa forma, esses resultados 

aguçaram o interesse na continuação do estudo nas ILPIs dos grupos de pesquisa 

em Atividade Física e Envelhecimento, e do Grupo de Pesquisa em Biomecânica, 

ambos pertencentes ao instituto de Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense, coordenados pelos os orientadores do presente trabalho. 

1.2 Justificativa 

Quando o indivíduo está em condições de poucos desafios cognitivos e 

motores, essas funções se ajustam às novas demandas cumprindo o princípio da 

adaptação, esteja ele em qualquer etapa do ciclo vital. Tais condições são atribuídas 

à população confinada nas ILPIs, considerando as rotinas severamente sedentárias 

e o isolamento social impostos pelo atual modelo de institucionalização do idoso. 

Pode-se inferir que esses são fatores de considerável interveniência na diminuição 

das capacidades de interação com o ambiente (BATISTA, 2013). 

Esses comportamentos de risco para a saúde contribuem para um aumento 

de doenças crônicas, como também para a ocorrência de eventos acidentais 

incapacitantes, por exemplo, as quedas, que são comuns nesta população. Dessa 

maneira, torna-se necessária a investigação dos desfechos causados por esta 

institucionalização, bem como as alterações nas capacidades funcionais cognitivas, 

motoras e comportamentais. E também as alterações nas condições de execução 

das ABVD dos idosos residentes nas ILPIs.  
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Esses desfechos são apontados pela literatura, mas medem seus efeitos e 

inter-relações que ainda se mostram obscuros. Fato este que justifica a busca pelo 

esclarecimento dos efeitos da institucionalização em ILPIs na população idosa 

residente.  

Portanto, esse trabalho de investigação representará uma contribuição 

original ao corpus do conhecimento do cuidado em saúde. Por consequência, não só 

contribuirá para a avaliação da efetividade do modelo vigente de institucionalização 

do idoso, como também irá propor uma revisão multiprofissional dos procedimentos 

adotados nas ILPIs. Tais contribuições, por sua vez, objetivam recuperar a saúde 

dessa população, contemplando os aspectos físicos, intelectuais, culturais e de 

lazer. Assim como ampliando seus repertórios cognitivos, afetivos e motores, 

retirando-os do atual estado de hipocinesia a partir de um modelo de 

institucionalização mais adequado para aquele que envelhece. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Investigar os efeitos do tempo de residência de idosos em instituições de 

longa permanência quanto as suas habilidades motoras (controle postural, 

velocidade da marcha e força de preensão manual), funções executivas (fluência 

verbal), como também sintomas depressivos e atividades básicas de sua vida diária. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) comparar, por sexo, as medidas do controle da postura, da velocidade da 

marcha, da força de preensão manual, da fluência verbal, dos sintomas depressivos 

e das atividades básicas da vida diária dos idosos institucionalizados em ILPIs; 

b) comparar as medidas do controle da postura, da velocidade da marcha, da 

força de preensão manual, da fluência verbal, dos sintomas depressivos e das 

atividades básicas da vida diária por grupos etários de 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 

igual ou maiores de 80 anos de idosos institucionalizados em ILPIs; 

c) verificar as relações entre tempo de residência, controle da postura, 

velocidade da marcha, força de preensão manual, fluência verbal, sintomas 
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depressivos e atividades básicas da vida diária dos idosos institucionalizados em 

ILPIs;  

d) comparar as medidas do controle da postura, da velocidade da marcha, da 

força de preensão manual, da fluência verbal, dos sintomas depressivos e das 

atividades básicas da vida diária com extratos de tempo de residência: menor tempo 

0,72 até 25,07 meses; tempo intermediário 30,91 até 73,86 meses; maior tempo 

81,05 até 344,61 meses em ILPIs; 

e) comparar as medidas do controle da postura, da velocidade da marcha, da 

força de preensão manual, da fluência verbal e das atividades básicas da vida diária 

por extratos dos sintomas depressivos (não presente; leve; estabelecida) em idosos 

institucionalizados em ILPIs; 

f) comparar as medidas do controle da postura, da velocidade da marcha, da 

força de preensão manual, da fluência verbal e dos sintomas depressivos com 

extratos de dependência de idosos institucionalizados em ILPIs. 

1.3.3 Hipóteses 

a) as medidas do controle da postura, da velocidade da marcha, da força de 

preensão manual, da fluência verbal, dos sintomas depressivos e das atividades 

básicas da vida diária são diferentes entre homens e mulheres idosos residentes em 

ILPIs; 

b) as medidas do controle da postura, da velocidade da marcha, da força de 

preensão manual, da fluência verbal, dos sintomas depressivos e das atividades 

básicas da vida diária são diferentes quando estratificados por grupos etários de 

idosos residentes em ILPIs; 

c) o controle da postura, a velocidade da marcha, a força de preensão manual, a 

fluência verbal, os sintomas depressivos e atividades básicas da vida diária dos 

idosos institucionalizados em ILPIs são relacionados com tempo de residência; 

d) as medidas do controle da postura, da velocidade da marcha, da força de 

preensão manual, da fluência verbal e das atividades básicas da vida diária se 

diferenciam conforme os sintomas depressivos de idosos institucionalizados em 

ILPIs; 
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e) as medidas do controle da postura, da velocidade da marcha, da força de 

preensão manual, da fluência verbal e dos sintomas depressivos se diferenciam 

conforme o nível de dependência de idosos institucionalizados em ILPIs. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Envelhecimento 

Tornar-se um idoso depende de vários fatores que ultrapassam as fronteiras 

dos simples marcos cronológicos (FARINATTI, 2008). Para Alves Júnior (2004), o 

envelhecimento se trata de um processo inexorável, individual, gradual, multifatorial 

e multidiferencial, não devendo ser considerado somente pelo corte cronológico, 

mas sim como uma soma de vários processos, os quais envolvem aspectos 

biopsicossociais. Weineck (1999) descreve o envelhecimento como o saldo das 

transformações biológicas, psicológicas e sociais que ocorrem mais acentuadas 

após a idade adulta, havendo uma redução progressiva das habilidades de 

adaptação psicofísicas e de desempenho. Esse processo ocorre de forma 

progressiva e modifica o indivíduo em diferentes aspectos, causando perda na 

capacidade de adaptação nas demandas do meio ambiente e, dificuldade na 

manutenção do estado de equilíbrio de órgãos e sistemas. 

De forma geral, o envelhecimento apresenta-se de forma individual em cada 

pessoa. Os indivíduos podem apresentar idade cronológica semelhante e 

fisiologicamente ser diferentes. 

De acordo com Arking (2006), é difícil definir o envelhecimento, porque ele é 

um fenômeno que afeta os sistemas corporais de maneira diferenciada, sendo uma   

série de mudanças funcionais, independentes do passar do tempo; mudanças essas 

que são cumulativas, progressivas, intrínsecas e deletérias e geralmente começam a 

se manifestar na maturidade reprodutiva, culminando na morte. 

As evidências na literatura comprovam inúmeras hipóteses sobre o processo 

de envelhecimento, porém, é plausível que esse seja considerado um processo 

multifatorial e que, portanto, cada uma dessas hipóteses pode ser responsável por 

parte do envelhecimento. Para Spirduso (2005, p.3) “a primeira verdade sobre o 

envelhecimento é que todos envelhecem. A segunda é que todos envelhecem de 

formas diferentes”. 
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Dentre as teorias do envelhecimento, Arking (2006) sugere uma 

classificação teórica para explicar o envelhecimento Biológico1. Nesta classificação, 

o autor considera qual é o nível estrutural das modificações causadas pelo 

envelhecimento, „intracelular ou sistêmico‟, as quais ocorrem ao acaso em um 

processo aleatório degradante (processos estocásticos) ou como resultado de 

cascatas de retroalimentação hierárquica, características das espécies (processos 

sistêmicos). 

Outra teoria, pode ser dividida em duas categorias gerais: a primeira, seria 

considerada como “envelhecimento primário”, a qual sugere que a expectativa de 

vida seja determinada pelo legado genético e que o organismo inicia a vida com os 

sistemas em níveis ótimos. Entretanto, as células dos sistemas se reduzem em 

quantidade, até que haja falha deste organismo em um ponto específico no tempo 

(HERSHEY, 1984 apud SPIRDUSO, 2005). 

A segunda denominada “envelhecimento secundário”, sugere que as causas 

exógenas sejam os principais fatores determinantes do envelhecimento. Nessa 

teoria, a expectativa de vida seria indefinida, sem a ocorrência de traumas ou lesões 

e seria causada pelo meio ambiente. Acredita-se que as funções dos sistemas 

específicos possam ser mantidas ótimas até a morte (SPIRDUSO, 2005). 

Os fatores primários e secundários do processo de envelhecimento podem 

interagir, de modo que determinantes hereditários predispõem um processo de 

envelhecimento, e fatores ambientais e comportamentais, quando somados aos 

hereditários podem promover a aceleração ou redução destes processos 

(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Spirduso (2005) salienta que o 

envelhecimento é uma espécie de mosaico tanto para o indivíduo como para as 

populações e que nem todos os membros de uma população envelhecem de forma 

homogênea. Fisicamente, o envelhecimento caracteriza-se pela diminuição da 

massa do tônus e força muscular, desmineralização óssea, aumento das curvaturas 

da coluna vertebral, mudança da postura, redução na flexibilidade das articulações, 

                                            
1
 Com o avanço da idade os custos para o reparo celular aumentam, os quais superam os custos 

energéticos para a reprodução; este parece o ponto em que a força da seleção natural começa a 
diminuir. A teoria evolutiva sugere que nesse ponto as atividades de reparo do organismo que está 
envelhecendo devem diminuir. Nesse contexto, as teorias estocásticas e sistêmicas podem ser 
encontradas mostrando que a incidência do dano não aumentou, e sim a capacidade de reparo que 
não pode ser mantida, e o dano resultante transborda numa cascata de eventos pleitrópicos inter-
relacionados. Portanto, a atenção deve ser direcionada no mecanismo que está por trás da limitação 
e do decréscimo da capacidade de reparo (ARKING, 2006). 



18 
 

entre outras alterações. Tais características produzem modificações no equilíbrio 

postural e na marcha, importantes indicadores da independência e qualidade de vida 

dessa população (SPIRDUSO, 2005; ARKING, 2008). 

Além das modificações percebidas nos aspectos físicos, o envelhecimento 

causa mudanças nos aspectos cognitivos e psíquicos, e é consensual que o 

envelhecimento cognitivo normal é influenciado por processos genéticos-biológicos, 

bem como socioculturais, ambientais e afetivos. Os processos socioculturais 

ambientais e afetivos determinam o desenvolvimento e a manutenção das 

capacidades da experiência. Tais aspectos podem ter uma ação compensatória em 

relação às perdas decorrentes do processo do envelhecimento genético-biológico 

(BALTES, 1993; KENSINGER; GUTCHESS, 2017).  

As modificações psíquicas como a depressão e seus sintomas são mais 

recorrentes com o avanço da idade. Apesar de haver uma concordância na 

prevalência da depressão, não há um consenso entre os estudos sobre o número de 

acometidos (BEEKMAN; COPELAND; PRINCE, 1999; FORLANI, 2014), o que pode 

depender da ferramenta de rastreio ou acurácia da pesquisa. 

Outros fatores importantes que devem ser considerados no envelhecimento 

é a coexistência da depressão, ou sintomas depressivos e o comprometimento 

cognitivo (FORLANI et al., 2014), como também a associação desses possíveis 

desfechos do envelhecimento com a mobilidade e autonomia dos idosos (WULFF et 

al., 2013), (GABEL et al., 2015), (ROSANO et al., 2016). 

2.2 Envelhecimento populacional 

O envelhecimento populacional refere-se à mudança na estrutura etária da 

população, que é resultado do aumento proporcional de pessoas acima de 

determinada idade (OMRAM, 2001). Com essa realidade, diversos fatores entram 

em discussão, como a diminuição das taxas de mortalidade e de fecundidade, bem 

como a alteração nos padrões de morbidade, cujas causas no passado eram 

predominantemente de origem infectocontagiosa e, atualmente, passaram a ser de 

caráter crônico-degenerativo. Estima-se que esses idosos passarão a constituir um 

grupo cada vez mais numeroso em termos relativos e absolutos, exigindo recursos 

financeiros mais significativos para o atendimento de suas demandas (KALACHE; 

VERAS; RAMOS, 1987; NASRI, 2008).  



19 
 

Esse fenômeno provoca mudanças em todo o mundo, e mesmo em países 

desenvolvidos geram processos de adaptação dos grupos sociais. A literatura indica 

que o aumento do número de idosos na população gera um maior número de 

problemas de longa duração, cuja frequência depende de intervenções que oneram 

o Estado. Por consequência, observam-se efeitos nos sistemas previdenciários e na 

saúde, principalmente no que tange as doenças crônico-degenerativas e as suas 

diversas incapacidades, as quais acarretam incremento da demanda pelo cuidado 

em saúde (KALACHE; VERAS; RAMOS, 1987; NASRI, 2008). 

No Brasil, a estrutura etária vem se modificando desde a década de 1960 

quando a taxa de fecundidade iniciou seu declínio, estreitando progressivamente a 

base da pirâmide populacional. Na década de 1970, as Pesquisas Nacionais por 

Amostra de Domicílios (PNADs) indicaram que o fenômeno se estendia a todas as 

regiões brasileiras, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, e em todas as 

classes da sociedade, guardadas as suas devidas proporções (CHAIMOWICZ, 

1999). O documento Indicador Sociodemográfico e de Saúde no Brasil (IBGE, 2009) 

contribui com o exposto, destacando que até meados dos anos 40 do século 

passado, o Brasil apresentava um padrão demográfico relativamente estável e de 

caráter secular.  

Desde o Século XIX, tanto os níveis de fecundidade como os de mortalidade 

mantinham-se com pequenas oscilações em patamares regularmente elevados, 

embora já se pudesse observar a partir da virada do século, pequenos declínios dos 

níveis de fecundidade. O comportamento reprodutivo da família brasileira durante 

todo esse período se caracterizava por uma concepção de família numerosa, típica 

de sociedades agrárias e precariamente urbanizadas e industrializadas. 

As transformações no padrão demográfico começam a ocorrer inicialmente 

de forma tímida, a partir dos anos 1940, em que se nota um consistente declínio dos 

níveis gerais de mortalidade, não acompanhados por um processo concomitante nos 

níveis de natalidade. O quadro de mudanças se acentua após os anos 1960, em 

decorrência de quedas expressivas da fecundidade, a tal ponto que, quando 

comparado com situações vivenciadas por outros países, o Brasil realizava uma das 

transições demográficas mais rápidas do mundo. Em países como a França, por 

exemplo, essa transição levou quase dois séculos. A radical transformação do 

padrão demográfico corresponde a uma das mais importantes modificações 

estruturais verificadas na sociedade brasileira, com reduções na taxa de crescimento 
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populacional e alterações na estrutura etária, com crescimento mais lento do número 

de crianças e adolescentes e, paralelamente, ocorre um aumento da população em 

idade ativa e de pessoas idosas (RISI JUNIOR, 2002;  OMRAM, 2001; OLIVEIRA, 

2016). 

Trinta e cinco anos após o início do bônus demográfico2, um olhar mais 

crítico sobre os aspectos da vida social e econômica não consegue enxergar os 

resultados esperados da inércia demográfica. Nos próximos anos, estima-se que a 

“janela de oportunidades” começará a se fechar, tendo em vista o continuado 

processo de redução dos níveis da fecundidade e o aumento da longevidade, sendo 

o envelhecimento populacional um fato concreto a exigir uma resposta da sociedade 

brasileira (OLIVEIRA, 2016). 

Dados do censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010) mostram que houve um alargamento no topo da pirâmide etária, o qual 

pode ser observado pelo crescimento da participação relativa da população com 65 

anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando para 5,9% em 2000 e 

alcançando 7,4%, em 2010. Segundo Nasri (2008) esse avançado estágio de 

transição em que o Brasil se encontra permite prever, de maneira acurada, a 

distribuição etária e o tamanho da população nas próximas décadas. Dessa 

maneira, a equação de demandas futuras realizadas a partir da previsão das 

mudanças na distribuição etária da população brasileira, podem evitar sérios 

problemas sociais e econômicos se forem executadas adequadamente.  

A mudança no perfil demográfico tem sido também acompanhada por 

transformações epidemiológicas e sociais, o que aumenta a demanda por serviços 

de suporte social e cuidados de saúde para essa população.  O uso de Instituições 

de Longa Permanência para Idosos3 (ILPIs), se faz necessário para um cuidado 

                                            
2
  O declínio dos níveis de fecundidade, a inércia demográfica provoca o aumento significativo da 

população em idade ativa e, consequentemente, a razão de dependência total diminui. Nesse 
cenário, potencialmente, teríamos um contingente maior de pessoas em idade de trabalhar quando 
comparado aos segmentos mais jovens e dos idosos. Desta forma, a dependência daqueles que 
teoricamente não estariam fazendo parte da força de trabalho seria menor dos que contribuem com 
suas forças de trabalho (OLIVEIRA, 2016). 
3
 O funcionamento das instituições de Longa Permanecia para Idosos estão condicionados ao 

licenciamento pela Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município, assim como o 
registro junto ao Conselho do Idoso, em conformidade com o Parágrafo Único, Art. 48 da n° Lei 
10.741 de 2003 (BRASIL. ANVISA. Disponível em: 
<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B7626-1-0%5D.PDF>. Acesso em: 10 maio 
2014). 
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mais intensivo e direcionado para aqueles que envelhecem e não possuem um 

suporte específico (CHAIMOWICZ; GRECO, 1999).  

Mais que um relevante problema a ser resolvido, quando tratamos do 

cuidado em saúde para esta população específica, a mudança no perfil demográfico 

deve ser ponderada e ser compreendida como uma evidência a ser utilizada por 

políticas públicas. As ações não devem ser voltadas somente ao idoso, mas para um 

contexto mais amplo, partindo da educação e promoção à saúde, capacitando todos 

a uma independência ao autocuidado e, consequentemente, uma maior longevidade 

com autonomia. 

2.3 Instituições de Longa Permanência para o Idoso 

A história dessas instituições tem seus primeiros registros na Grécia Antiga, 

e a primeira legislação para este tipo de abrigo foi encontrado no Império Bizantino 

no Código Justiniano, que data do ano 534 d.C. No Brasil, a primeira referência de 

asilo encontrada refere-se a uma instituição destinada a soldados, chamada de 

“Casa dos Inválidos” inaugurada no Rio de Janeiro em 1797, em uma chácara na 

esquina da Rua do Lavradio com a Rua do Senado, na cidade do Rio de Janeiro. O 

Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada4 criado em 1890, também na cidade do 

Rio de Janeiro, foi a primeira instituição voltada especificamente para idosos que 

visava atender aos velhos pobres (CHRISTOPHE; CAMARANO et al., 2010).  

Nos dias atuais, os fatores que determinam a institucionalização têm sido 

mais conhecidos por meio de estudos que seguem certo rigor acadêmico, tanto 

sobre as ILPIs como de sua clientela (PESTANA; ESPÍRITO SANTO, 2008; POLLO; 

ASSIS, 2008). Quando são observados os idosos que vivem em comunidades nos 

grandes centros, esses apresentam alta prevalência de fatores de risco para 

institucionalização: doenças crônico-degenerativas, dependência para realizar 

atividades da vida diária (AVDs), entre outros (CHAIMOWICZ; GRECO, 1999). 

Embora a legislação brasileira estabeleça que o cuidado dos idosos deve ser de 

responsabilidade da família, isso se torna cada vez mais incomum em função dos 

                                            
4
 Na atualidade a Casa São Luiz para a Velhice que fica situada no bairro do Caju na Cidade do Rio 

de Janeiro, detém um bom suporte de hotelaria, destina-se para atender idosos com maior condição 
financeira, com um pequeno número de leitos desditos a filantropia. Um de seus prédios é exclusivo 
para imigrantes franceses. 
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arranjos familiares contemporâneos e da crescente participação da mulher no 

mercado de trabalho, que outrora seria a tradicional cuidadora (CAMARANO et al., 

2010). 

Dessa forma, as ILPIS representam uma alternativa para um perfil específico 

de idosos. O que ainda não é uma realidade, pois há uma grande demanda, não só 

para os idosos dependentes, mas também para aqueles independentes que foram 

excluídos do mercado de trabalho e da proteção da família (PESTANA; ESPÍRITO 

SANTO, 2008). Essas instituições mantidas por políticas públicas ou não, possuem 

caráter residencial e são destinadas ao domicílio coletivo de pessoas idosas com ou 

sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania, oferecendo-

lhes alimentação, moradia e lazer. No entanto, em muitas delas a falta de estrutura 

física adequada e recursos humanos capacitados, aliada à caridade e proteção, que 

geralmente não levam em consideração às potencialidades individuais do idoso e ao 

seu discernimento, pode aumentar o quadro de dependência, o isolamento e a falta 

de perspectivas para uma vida ativa (BATISTA et al., 2014). 

O contexto das ILPIs favorece aos idosos vivenciarem perdas em vários 

aspectos da vida, podendo aumentar a vulnerabilidade a quadros depressivos, que 

por sua vez, desencadeiam desordens psiquiátricas, perda da autonomia e 

agravamento de morbidades já existentes (CARREIRA et al., 2011). Por este 

aspecto, muitas vezes as ILPIs são consideradas instituições totais,5 as quais 

impõem ao seu residente um isolamento em relação ao ambiente externo, tarefas do 

cotidiano tornam-se instrumentos de controle, dominação, „dessubjetivação‟, 

estabelecendo com isso um processo de „objetificação‟ do sujeito que perde por 

desuso suas habilidades sociais (GOFFMAN, 2007, apud HARTMANN JÚNIOR; 

GOMES, 2014). 

                                            
5
 Erving Goffman (1961), em sua obra Manicômios, prisões e conventos, esta seria uma instituição 

total, em que sujeitos em situação semelhante convivem de forma inclusa, separados da sociedade 
mais ampla, por considerável período de tempo e sob administração formalmente constituída. Estas 
instituições incluem manicômios, prisões, asilos, hospitais e quartéis, e também certas formas de 
organização trabalhista, como um navio ou uma plataforma de petróleo. Impõem também aos seus 
coabitantes um isolamento da sociedade externa. 
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2.4 Declínio cognitivo no idoso  

São comuns entre os idosos queixas relacionadas à cognição, que também 

são encontradas nas pesquisas epidemiológicas. Em pesquisas internacionais 

encontram-se a prevalência de até 46% de problemas referentes à condição 

cognitiva da população idosa (CAVALINI; CHOR, 2003). No Brasil, um panorama 

prospectivo das demências com um enfoque demográfico desenvolvido por Burlá et 

al. (2013) projetou um aumento na taxa de prevalência de demência na população 

com 65 anos e mais, de 7,6% para 7,9% entre 2010 e 2020, ou seja, 55.000 novos 

casos por ano. Nas localidades de Campinas (São Paulo), Belém (Pará), Parnaíba 

(Piauí), Campina Grande (Paraíba), Poços de Caldas (Minas Gerais) e Ivoti (Rio 

Grande do Sul) e Ermelino Matarazzo (São Paulo) por meio de uma pesquisa 

liderada pela Universidade Estadual de Campinas, que teve por objetivo identificar 

condições de fragilidade em idosos da comunidade, com 65 anos e mais e investigar 

relações dos indicadores de fragilidade com variáveis demográficas e 

socioeconômicas e com aspectos selecionados da saúde física e da cognição, 

relataram que 24,8% dos idosos tinham déficit cognitivo (NERI, 2013). Na cidade do 

Rio de Janeiro estimou-se prevalência de déficit cognitivo e demências de 6,8% a 

29,7% conforme a região ou bairro pesquisado, mostrando forte associação entre o 

nível sócio econômico da população estudada (VERAS; COUTINHO, 1994).  Os 

transtornos neurocognitivos nos idosos têm consequências diretas sobre a qualidade 

de vida. Sugere-se que o menor nível de escolaridade e a idade apresentam uma 

forte associação com a perda da função cognitiva. Outros fatores como, o sexo 

feminino, uso de tabaco, diabetes mellitus, baixa renda são também considerados 

como fatores intervenientes (LAUNER; ANDERSEN; DEWEY, 1999; HEBERT et al., 

2000; LINDSAY et al., 2002).  

A incapacidade cognitiva é uma das síndromes geriátricas (MORAES; 

ABREU; SANTOS, 2010), a qual está diretamente relacionada com estado de 

fragilidade (FENG et al., 2017). Idosos com quadros de défices cognitivos 

apresentam semelhantes alterações clínicas e comorbidades encontradas na 

população idosa em geral. Sugere-se que a existência de síndromes demenciais 

Influencia  numa maior frequência dessas comorbidades. Essas doenças têm um 

fator que potencializa o prejuízo cognitivo, que resulta em maiores gastos médicos e 

em um maior índice de mortalidade do idoso comunitário, como também no 
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institucionalizado (BOORSMA et al., 2012; GAMBASSI, G. et al., 1999; 

DORAISWAMY et al., 2002; HILL et al., 2002). As demências devem ser 

compreendidas como uma síndrome e não como uma doença, pois pode ocorrer em 

diversas doenças e condições patológicas. O seu diagnóstico baseia-se na presença 

do persistente decréscimo da condição do estado cognitivo, que independe do 

estado de consciência. Deve interferir nas atividades de interação social e 

profissional do indivíduo (NITRINI et al., 2011). Entretanto, as demências podem se 

basear nas avaliações cognitivas e funcionais. Contudo, não se pode considerar o 

diagnóstico de demência se não houver prejuízo funcional, assim torna-se 

imprescindível uma avaliação que mensure os prejuízos funcionais. É fundamental 

que se busque na literatura instrumentos de rastreio de avaliação que tenham 

sensibilidade, especificidade e que permitam um reconhecimento preciso, já que a 

intervenção após a descoberta precoce pode impedir o agravamento do quadro 

(ALMEIDA et al., 1999; CAMPOS; TRINDADE, 2011). 

A literatura, de modo geral, é restrita no que tange às questões relacionadas 

às ILPIs. Entretanto, existem alguns estudos que relatam a prevalência de déficit 

cognitivo e demências, como o de Jacinto et al. (2012) que avaliaram 58 de 86 

idosos do Residencial Israelita Albert Einstein em São Paulo - SP, instituição de alto 

padrão destinado a pessoas de renda muito elevada. Em seus resultados, os 

pesquisadores encontraram que 22 idosos (37,9%) tinham comprometimento 

cognitivo, 8,6% desses apresentaram comprometimento cognitivo leve e 29,3% 

demência.  Em um estudo feito em Jerusalém (Israel) determinou a prevalência de 

acordo com  a demanda de atendimento de cada grupo de idosos residentes em 

ILPIs (311 idosos), sendo: 22,9% para aqueles em unidades de cuidados 

"independentes" e "frágeis"; para 75,7% dos pacientes em cuidados de enfermagem; 

e 96,9% em enfermagem especializada e enfermarias mentais. Nesse mesmo 

estudo, identificou-se que não há uma consciência situacional dos profissionais das 

ILPIs, e pode haver uma grande possibilidade desta alta prevalência estar sendo 

subestimada (FELDMAN et al., 2012). 

No envelhecimento, os estudos relativos ao desempenho intelectual 

mostram que as aptidões cognitivas atingem sua plenitude aos 30 anos. Continuam 

estáveis até os 50 – 60 anos e, a partir desse corte cronológico, começam a 

diminuir, tornando-se mais acelerado aos 70 anos, o que é acompanhado pelas 

alterações morfológicas e diminuição do volume da estrutura cerebral, que pode ser 



25 
 

reduzida em até 11% (LEVY, 1994; ARKING, 2006; CANINEU; SAMARA; STELLA, 

2011). 

Tratando-se dos aspectos cognitivos, observa-se um significativo declínio 

decorrente da diminuição da performance cerebral, que tem impacto sobre o sistema 

funcional e no comportamento de um sujeito em fase de envelhecimento 

(DAMASCENO et al., 1999). Diferentes domínios cognitivos são conhecidos por 

mudar durante o processo de envelhecimento, incluindo as funções executivas (FEs) 

(DAMASCENO et al. 1999; MACHADO et al., 2008). Tais aspectos do 

envelhecimento cerebral, causam efeitos sobre as demais funções no 

processamento de informação, deteriorando o desempenho em algumas atividades, 

como aquelas ligadas a recursos atencionais e sensoriomotores (MONGE et al., 

2017; MARUTA et al., 2017). Percebe-se alterações no funcionamento psicomotor, 

com prejuízos no intervalo de tempo entre a apresentação de um estímulo até o 

início de uma resposta [tempo de reação (TR)] (WILKINSON; ALLISON, 1989; 

MARUTA et al., 2017), na capacidade de manter a atenção em uma tarefa 

comprovando um retardamento das funções do sistema nervoso central (SNC), 

perturbando os processos de tomada de decisão conduzidos pelas funções corticais 

do lóbulo frontal, a qual demonstra estar diretamente associada à complexidade da 

tarefa, que é modulada  pelas FEs (FOZARD; VERCRUYSSEN; REYNOLDS; 

HANCOCK; QUILTER, 1994; CHARCHAT-FICHMAN et al., 2005; WILKINSON; 

ALLISON, 1989; SYLVAIN-ROY; LUNGU;  BELLEVILLE, 2014; VASQUEZ; BINNS; 

ANDERSON, 2014). 

As FEs são comportamentos de interação do indivíduo com o ambiente de 

maneira intencional permitindo a formulação de um plano de ação baseadas em 

experiências anteriores, e demandas do ambiente ao redor. As FEs visam ao 

controle e à regulação do processamento da informação no cérebro (MIYAKE et al. 

2000). Essas ações precisam ser flexíveis para que possam se adaptar a cada 

momento, produzindo um monitoramento contínuo das diversas fases da execução, 

com uma variedade de processos e funções incluídas como: inferência, resolução de 

problemas, organização estratégica, decisão, inibição seletiva, autocontrole, 

verificação e controle da execução de uma ação, flexibilidade cognitiva, memória 

operacional, entre outras (MIYAKE et al. 2000; DIAMOND, 2013; LOGUE; GOULD, 

2014). 
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Uma possível explicação para esse comprometimento das FEs é o desgaste 

fisiológico dos lobos frontais, o qual ocorre com o envelhecimento do indivíduo. 

Porém, em transtornos neurocognitivos (TNCs) as alterações nas FEs são 

percebidas de forma mais precoce e intensa (ALVARES; EMORI, 2006). As 

mudanças cognitivas associadas ao envelhecimento, na ausência de 

neurodegeneração significante para transtornos de cognição, mostram que o 

envelhecimento está associado à diminuição da memória de forma moderada, 

predominantemente por causa do déficit de recuperação, mas não da insuficiência 

de aquisição. Também foi demonstrado que o envelhecimento está associado à 

disfunção não severa das FEs (falta de planejamento e controle) (LEVY, 1994; 

ALVARES; EMORI, 2006; CANINEU; SAMARA; STELLA, 2011). 

De acordo com as abordagens neuropsicológicas usuais, o padrão de 

alterações cognitivas descritas reflete a disfunção cortical anterior ou a interação 

prejudicada entre os lobos frontais e os gânglios basais subcorticais, o que mostra 

que as mudanças fisiológicas ocorrem com a idade no campo da memória e FEs, o 

que tem grande importância clínica para o diagnóstico diferencial de envelhecimento 

normal e no envelhecimento com estágios iniciais dos transtornos neurocognitivos 

(ALMEIDA et al., 1999; ALVARES; EMORI, 2006; CAMPOS; TRINDADE, 2011). 

A capacidade de comunicar de forma eficaz por meio da linguagem mantém-

se estável em toda a vida adulta. No entanto, com o passar do tempo, os idosos 

apresentam uma maior dificuldade em compreender mensagens longas ou com 

maior complexidade, assim como recobrar e reproduzir ligeiramente nomes ou 

termos específicos (dificuldade de acesso lexical), o que sugere a existência de uma 

relação muito próxima entre a capacidade de memória de trabalho e a produção de 

estruturas gramaticais complexas (KAUFMAN; REYNOLDS; MCLEAN, 1989; 

TUBERO, 1999).  As tarefas de fluência verbal (FV), que comumente são utilizadas 

para baterias de testes neuropsicológicos, avaliam a deficiência cognitiva. Esses 

testes de FV foram utilizados para a detecção de distúrbios envolvendo os lobos 

frontais (BENTON, 1968) e também utilizado como indicadores de mudanças 

associadas às fases anteriores da demência (MONSCH et al., 1992). No último caso, 

o desempenho de participantes idosos suspeitos de declínio cognitivo anormal é 

comparado com indivíduos normais com idade correspondente. O diagnóstico 

correto depende de qual desempenho normal que se é preconizado (RODRIGUEZ-

ARANDA; MARTINUSSEN, 2006). O teste de FV fonêmica avalia a produção de 
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palavras que se iniciam por determinadas letras, por exemplo, as letras A, F, S  

(MACHADO, 2009) ou testes de FV semânticos, avaliam a capacidade de proferir 

palavras a partir de um determinado critério e em um tempo específico, como por 

exemplo, nomes de animais, quando o indivíduo avaliado deve falar em sequência o 

nome de diferentes animais por determinado período de tempo (BRUCKI et al., 

1997). 

 

2.5  Sintomas depressivos no idoso 

 

Os transtornos depressivos são atualmente apontados como o quarto maior 

agente incapacitante das atividades de vida diária e suas funções, contabilizando 

aproximadamente 850 mil mortes a cada ano. Considerados como enfermidade de 

saúde mental, e a maior prevalência em nível mundial, estima-se que os transtornos 

depressivos serão a segunda causa global de incapacidade em 2020, em que  as 

pessoas acometidas têm o dobro da mortalidade que a população geral (GIAVONI et 

al., 2008; GONZÁLEZ et al., 2010). 

Há uma grande recorrência desses transtornos na população idosa, que 

frequentemente é sub diagnosticada e sub tratada, principalmente em nível de 

cuidados de saúde primários (MEDEIROS, 2010). 

Na capital Inglesa, levantamentos epidemiológicos indicam que, até 16 % 

dos idosos comunitários são clinicamente deprimidos, e nesses idosos que possuem 

morbidade anterior, a prevalência pode chegar a 45% (LIVINGSTON et al., 1990; 

ROBERTS et al., 1997). O Ministério da Saúde do Brasil (2006) estima que 

dependendo do instrumento utilizado, a prevalência de depressão entre as pessoas 

idosas no Brasil varia de 4,7% a 36,8%. As mulheres brasileiras apresentam 

prevalências maiores que os homens na proporção de dois para um. Do mesmo 

modo também é encontrada uma maior prevalência em idosos doentes e/ou 

institucionalizados. Isso indica que a depressão é um dos transtornos psiquiátricos 

mais comuns entre os idosos e que merece maior atenção (BRASIL, 2006).  

Hellwig, Munhoz e Tomasi (2016) fizeram um estudo transversal com base 

populacional na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, no Brasil, com o objetivo de 

medir a prevalência e identificar os fatores associados aos sintomas depressivos em 

idosos. A ocorrência dos sintomas depressivos foi medida utilizando-se a GDS-10 

(Geriatric Depression Scale) com o ponto de corte ≥ 5. Foram obtidas informações 
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de 1.451 idosos. A prevalência dos sintomas depressivos foi de 15,2%. Após análise 

multivariada, a ocorrência de sintomas depressivos foi maior entre as mulheres, os 

idosos de pior situação econômica, aqueles que não trabalhavam, os fisicamente 

inativos, aqueles com pior auto avaliação de saúde e naqueles com incapacidade 

funcional.  

Os transtornos de depressão caracterizam-se como um distúrbio de 

natureza multifatorial da área afetiva ou do humor, que exerce forte impacto 

funcional e envolve inúmeros aspectos de ordem biológica, psicológica e social, 

tendo como principais sintomas, o humor deprimido e, a perda de interesse ou 

prazer em quase todas as atividades (CARREIRA et al., 2011). 

Tais sintomas se diferem entre os aspectos de duração, momento ou 

etiologia presumida (APA, 2013). Podem se manifestar pelo agrupamento de 

sintomas como: alterações na atenção e memória imediata, estados vegetativos, 

sono e apetite, mudanças de comportamento, e aspectos físicos como tensões 

musculares, dores frequentes e fadiga (LICINIO; WONG, 2007). Nos idosos, os 

quadros depressivos mostram-se clinicamente peculiares com os seguintes 

sintomas: diminuição do sono, perda de prazer nas atividades habituais, ruminação 

sobre o passado, tonturas e perda de energia. Além disso, esses pacientes se 

queixam de dores crônicas, maior déficit cognitivo, sintomas psicóticos e fadiga, o 

que se confunde com alterações inerentes ao próprio envelhecimento ou 

morbidades associadas (LAWIN; TORRES; FARIA, 2016).  

Quando consideramos os idosos residentes em ILPIs há um destaque para o 

número de acometidos pelos sintomas depressivos, como mostra o estudo de 

Hartmann Junior et al. (2012), que utilizou a Escala de Depressão Geriátrica em 

versão reduzida de Yesavage (GDS -15), que contabilizou o seguinte resultado: 

5,3% apresentam depressão grave; 78,9% apresentaram uma pontuação que 

caracteriza depressão leve; 15,8% não apresentaram sintomas característicos da 

depressão. O estudo também observou baixos índices de qualidade de vida, os 

quais podem se relacionar com os sintomas da depressão. Além disso, Feng et al. 

(2017) em uma metanálise indicou associação entre sintomas depressivos e a 

fragilidade em idosos. 

Em um estudo feito na China por Xiao, Yoon e Bower  (2017), com 231 

participantes, com idade média 81,4 anos (DP = 7,4), destes (58,4%) eram do sexo 

feminino; (59,8%) receberam apenas educação primária e residiram na LIPI de 40 
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meses em média  (DP = 45,1), foi feita uma matriz de correlação das atividades de 

vida diária (AVD); a versão Chinesa da Escala de Depressão Geriátrica (GDS - 30); 

escore de componente mental do Health-related quality of life (HRQOL) e o escore 

de componente físico do HRQOL com as seguintes correlações: AVD / GDS- 30 (r=–

0.29 P < 0.01); GDS- 30 / componente mental (r=-0.62 P < 0.01); GDS- 30 / escore 

de componente físico (r=- 0.56 P < 0.01). 

Na cidade de Rolândia, no Paraná, um estudo descreveu sintomas 

depressivos em idosos residentes em ILPIs e de idosos comunitários atendidos por 

uma unidade de saúde da família, Lawim, Torres e Faria (2014) tiveram o seguinte 

resultado: entre os residentes da ILPI, 41% dos idosos entrevistados apresentaram 

um quadro de depressão leve e 18% apresentaram depressão grave. Já os idosos 

comunitários selecionados para a pesquisa, 21,4% apresentaram depressão leve e 

21,4% apresentaram quadro de depressão grave; resultado esse que mostra grande 

disparidade entre os grupos pesquisados. O instrumento GDS que foi utilizado pelos 

estudos acima demonstrou que oferece medidas válidas e confiáveis para a 

avaliação de sintomas depressivos, segundo uma revisão feita por Stiles e 

McGarrahan (1998).  

 

2.6 Declínio neuromuscular no idoso 

 

Sabe-se que a massa muscular da pessoa idosa é normalmente menor que 

de um indivíduo jovem. Acredita-se que isso seja acarretado pela diminuição do 

tamanho e do número de fibras musculares. Além dessa diminuição da massa 

muscular, há também a redução da massa óssea, da taxa metabólica basal e, do 

aumento de tecido adiposo. Esse declínio pode ser reduzido pela adaptação crônica 

ao exercício e assim os indivíduos fisicamente ativos têm sua curva descendente 

atenuada, e em contrapartida, os sedentários tendem a acelerar esse declínio 

(SPIRDUSO; CRONIN, 2001; SPIRDUSO, 2005; RONDANELLI et al., 2014). 

A força muscular,6 que é uma das aptidões físicas relacionadas à saúde 

(ACSM, 2011), se subdivide em força máxima,7 potência,8 e resistência de força.9. 

                                            
6
 É a capacidade de um músculo ou um conjunto de músculos oporem-se a uma resistência. As 

ações musculares podem produzir tensão muscular, contra uma resistência para manter uma posição 
(ação muscular isométrica), produzir movimento gerando tensão ativa na mesma direção da mudança 
de ângulo articular (ação muscular concêntrica); e quando o músculo ou conjunto de músculos é 
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O decréscimo na força muscular (dinapenia), em função da idade, resulta 

sobretudo, da redução substancial de massa muscular que acompanha o 

envelhecimento, da diminuição da atividade física e da combinação de ambos. Isso 

acaba por gerar uma grande perda na massa muscular e um aumento na gordura 

subcutânea e intramuscular, com consequências negativas na mobilidade e 

qualidade de vida dos idosos (DESCHENES, 2004; SPIRDURO, 2005; 

RONDANELLI et al., 2014; RONDANELLI et al., 2016). 

O decréscimo no número de fibras musculares é a principal causa de 

sarcopenia, que tem sido associado como razão primária da perda de força dos 

músculos, sendo mais acentuadas, proporcionalmente, nas fibras de contração 

rápida do que nas de contração lenta. Nas de contração rápida diminuem no 

tamanho e na quantidade, e nas de contração lenta diminuem na quantidade 

(ARKING, 2006). Acredita-se que o envelhecimento seja responsável por perda da 

quantidade de motoneurônios α; assim, indivíduos idosos apresentariam menores 

quantidades de unidades motoras (BOOTH; WEEDEN; TSENG, 1994; SHUMWAY-

COOK; WOOLLACOTT, 2010). Isso ocorre pela degeneração dos elementos 

neurais, reorganização dos componentes restantes, variações na proporção dos 

diferentes tipos de unidades motoras e, alterações na propriedade de cada unidade 

motora. As unidades motoras passam por um ciclo natural de remodelamento em 

que ocorrem algumas conexões sinápticas na junção neuromuscular, caracterizadas 

por perda de inervação das fibras musculoesqueléticas. Essa remodelagem se 

deteriora gradualmente na idade avançada, resultando em atrofia muscular. Além 

disso, os idosos possuem um conteúdo não contrátil cerca de duas vezes mais nos 

músculos locomotores que os indivíduos jovens (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010; MCARDLE; KATCH; KATCH, 2010; SPIRDUSO, 2005). 

A potência aponta ter maior importância do que a força muscular absoluta, 

para a capacidade de realizar as atividades cotidianas relacionadas à capacidade e 

                                                                                                                                        
submetido a uma força externa maior do que a gerada pelos músculos, provoca alongamento do 
músculo (ação muscular excêntrica) (HAMILL; KNUTZEN; DERRICK, 2015).  
7
 A força máxima representa a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar 

por meio de uma contração voluntária (WEINECK, 1999). 
8
 Também conhecida por força rápida, ela se traduz na capacidade neuromuscular de movimentar 

parte do corpo ou ainda objetos em uma velocidade máxima (WEINECK, 1999). 
9
 É a capacidade de resistência à fadiga em condições de desempenho prolongado de força (HARRE, 

1976 apud WEINECK, 1999). 
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autonomia funcional. Esta subdivisão da valência física mostra um declínio mais 

rápido associado ao envelhecimento do que força absoluta e resistência de força 

muscular em ambos os sexos (HUNTER; MCCARTHY; BAMMAN, 2004; 

DESCHENES, 2004; SPIRDUSO, 2005). 

A densidade capilar reduzida, a redução do número de mitocôndrias, e a 

redução das enzimas oxidativas, contribuem para a diminuição da resistência ao 

trabalho muscular no avançar da idade. Exercícios realizados com uma intensidade 

determinada requerem um percentual mais elevado da capacidade máxima em 

pessoas idosas. Isso resulta do estabelecimento precoce da fadiga em 

consequência de um maior estresse metabólico (DESCHENES, 2004; ARKING, 

2008; SPIRDUSRO, 2001; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Porém, a 

falta de uso, a má nutrição e denervação causam atrofia no tecido muscular. Esta 

capacidade de os músculos responderem às influências do ambiente, torna difícil 

determinar com precisão a natureza das mudanças que ocorrem com o 

envelhecimento (ARKING, 2006). 

A função muscular diminuída e a consequente perda de funcionalidade 

podem se tornar um ciclo retroalimentado (Figura 1). A diminuição da função 

muscular induz a diminuição da atividade física, que, por sua vez, causa um 

decréscimo na função muscular (HUNTER; MCCARTHY; BAMMAN, 2004). 

 

Figura 1 - Retroalimentação do decréscimo da função muscular 

 

Fonte: Adaptado de Hunter, McCarthy e Bamman, (2004, p. 330). 

 
 

Neste sentido, tal valência física adquire uma importância cada vez mais 

acentuada com o avanço da idade. A dinapenia, como um dos desfechos da 
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sarcopenia comum no envelhecimento, destaca-se por causar prejuízo locomotor, na 

estabilidade postural e por retardar as reações de equilíbrio. Tal condição está 

fortemente correlacionada ao aumento de quedas em indivíduos idosos deixando-os 

vulneráveis às limitações funcionais, sendo esses fatores predisponentes para 

muitos processos patológicos associados ao da morbidade e mortalidade dessa 

população (CLARK; MANINI, 2010; CLARK; MANINI, 2012; RONDANELLI et al., 

2016).  

Como indicador de força em idosos, a força de preesão manual FPM está 

associada à força muscular geral, à fragilidade e  ao risco de quedas (CHEUNG et 

al. 2012), como também, associada à osteoporose e fraturas (CHEUNG et al., 2011). 

Além disso, o declínio da FPM está relacionado à perda de funcionalidade física 

(TAEKEMA et al., 2010). Bohannon (2008), em uma revisão sistemática, concluiu 

que a FPM deve ser considerada como uma medida útil para o rastreio do estado de 

saúde do indivíduo idoso. A utilização da FPM é suportada por sua validade 

preditiva, propriedades de medição, simplicidade, portabilidade e acessibilidade. 

Em uma coorte de idosos comunitários com avaliações nos 3 e 6 anos de 

acompanhamento (419 homens com e 515 mulheres) Hicks et al. (2011) não 

identificaram a associação entre o declínio de força muscular e da potêcia na 

mobilidadae desses idosos. Porém, quando os mesmos parâmetros foram medidos 

no 6º ano da coorte, a força de extensão do joelho <19,2 kg e FPM <39,0 kg 

apresentaram declínios clinicamente significativos na velocidade da marcha de 0,24 

m/s. Além disso, homens com potência  <105 Watts foram quase nove vezes mais 

propensos a desenvolver incapacidade de mobilidade. Entre as mulheres, a força de 

extensão do joelho <18,0 kg foi associada a um declínio mínimo da velocidade da 

marcha de 0,06 m/s e as mulheres com potência <64 Watts foram três vezes mais 

propensas a desenvolver incapacidade de mobilidade. 

Em outros estudos relacionados à morte com a FPM, Bohannon, Maljanian e 

Ferullo (2004) correlacionaram e mediram a razão de chances do indivíduo morrer, 

obtendo os seguintes resultados:   r = -272 (p <0,001) e razão de chances de morrer 

= 0,969 por libra de força, em idosos com pneumonia.  Rantanen et al. (2003) 

afirmaram que a FPM é um poderoso preditor de mortalidade total ou por causa 

específica, mostrando em seu estudo com um segmento de 5 anos  o risco relativo 

(RR)= 3,21 (não ajustado) e 2,04 – 2,24 (ajustado) para mortalidade por doenças 
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cardiovasculares e 2,40 (não ajustado) e 1,68 – 1,80 (ajustado) para mortalidade por 

todas as causas. 

 

2.7 Controle da postura e da marcha 

 

Os principais objetivos funcionais do controle postural são orientação 

postural e equilíbrio postural. A orientação postural envolve o controle ativo do 

alinhamento corporal em relação à gravidade, superfície de apoio, ambiente visual e 

referências internas. A orientação espacial no controle da postura é baseada na 

interpretação da informação sensorial a partir de sistemas somatossensorial, 

vestibular e visual. O equilíbrio postural envolve a coordenação de estratégias 

sensório-motora para controlar o centro de gravidade (CG) do corpo. Durante a 

manutenção de uma orientação postural desejada há a necessidade de ocorrer um 

relacionamento estável entre o indivíduo e o meio ambiente. Para que isso ocorra, a 

informação sensorial e a ação motora são utilizadas continuamente pelo sistema de 

controle postural, formando um ciclo de percepção e ação. 

 Esse ciclo está baseado em um relacionamento coerente e estável que, no 

caso da utilização da informação somatosensória ocorre utilizando uma estratégia 

de feedforward e feedback (BARELA, 2000). O feedforward ocorre para promover 

ajustes posturais antecipados, em relação à perturbação do equilíbrio (BARELA, 

2000; PETERKA; LOUGHLIN, 2004; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

Nesse caso, a informação sensorial é utilizada para estimar oscilação corporal e 

então, é utilizada para produzir atividade motora antecipatória, com o objetivo de 

minimizar esta oscilação corporal; no feedback, os ajustes posturais ocorrem após a 

perturbação do equilíbrio, o que depende da retroalimentação sensorial para que 

ocorram os ajustes para o controle da postura (BARELA, 2000; PETERKA; 

LOUGHLIN, 2004; HORAK, 2006; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

Na figura 2, Horak (2006) mostra seis importantes recursos para controle da 

postura. A falha em qualquer um ou uma combinação de falhas desses recursos, 

leva à instabilidade postural e, consequentemente, à queda. O gráfico no centro da 

figura 2 mostra o aumento do risco de distúrbios do equilíbrio. Esse aumento é 

associado ao envelhecimento do indivíduo, no entanto, não é devido ao 

envelhecimento isolado do "sistema de equilíbrio", mas um aumento da 

probabilidade de deficiências ou patologias fisiológicas. 
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Figura 2 - Recursos para o controle da postura 

 

Fonte: Traduzida e adaptada de Horak (2006. p. ii8).  

A marcha humana pode ser definida como a habilidade de deslocar-se de 

forma independente entre dois pontos. Dividida em duas fases principais (fase de 

apoio e fase de balanço), as quais transferem a massa de um membro para o outro 

no contínuo deslocamento antero-posterior do centro de massa, movimento que 

engloba a mobilidade das articulações de todo o membro inferior: quadril, joelhos, 

tornozelo e pés (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Assim como o controle 

da postura, a marcha depende do fornecimento de informações sensoriais, visuais, 

vestibulares e da propriocepção, as quais permitem o aproveitamento do 

feedforward e controle do feedback, para o controle da postura e da marcha 

(SUDARSKY,1990; SUDARSKY; RONTHAL, 1992; PETERKA, 2002; PETERKA; 

LOUGHLIN, 2004; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

 A visão fornece referências sobre as características dinâmicas e estáticas 

do ambiente ao redor do indivíduo, localizando a posição e a distância dos 

obstáculos, permitindo a ele que se antecipe a qualquer perturbação em seu trajeto 

(PETERKA; LOUGHLIN, 2004; FREITAS JÚNIOR; BARELA, 2006). 

O sistema vestibular fornece ao SNC a posição da cabeça em relação à 

gravidade e a inércia; feitos pelos receptores vestibulares: canais semicirculares, 

que são sensíveis à aceleração angular, e os otólitos que são sensíveis à 

aceleração linear da cabeça (PETERKA, 2002; PETERKA; LOUGHLIN, 2004). 

O sistema proprioceptivo se baseia nas informações originadas nos órgãos 

tendinosos de Golgi, fusos musculares e em receptores nervosos articulares e 
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cutâneo. Dessa forma, são fornecidas informações das posições dos segmentos 

corporais, ângulo das articulações, comprimento muscular e contato físico com o 

ambiente (PETERKA, 2002; PETERKA; LOUGHLIN, 2004; FREITAS JUNIOR; 

BARELA, 2006; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

Diante do exposto, é possível afirmar que o controle da postura e da marcha 

caracteriza-se por uma interdependência de diversas formas de integração sensório-

motora, em diferentes níveis do sistema nervoso (SN).  

Dessa forma, é conveniente considerar as FEs, as quais compreendem um 

amplo conjunto de processos cognitivos que interferem no controle motor. Esses 

processos são originados nos sistemas corticais, que são baseados nas informações 

sensoriais e têm a finalidade de modular e produzir comportamentos na interação 

com o controle motor, com evidências que indicam que há alterações na marcha e 

na postura, quando o indivíduo tem alterações nos processos cognitivos (YOGEV‐

SELIGMAN; HAUSDORFF, 2008; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010; 

DEMNITZ, 2016; GONZALES et al., 2016).  

Muitas atividades da vida cotidiana envolvem o desempenho simultâneo de 

múltiplas tarefas, as quais desafiam funções motoras e cognitivas. No 

envelhecimento, a capacidade de realizar as múltiplas tarefas comuns na vida diária, 

como caminhar enquanto se envolve em uma tarefa mental, por exemplo, andar e 

falar, podem ficar prejudicadas (AL-YAHYA et al., 2011). 

Declínios significativos na marcha e/ou desempenho cognitivo são 

observados em adultos mais velhos, quando as tarefas cognitivas são realizadas 

durante as tarefas motoras, como a caminhada (AL-YAHYA et al., 2011). Tais 

decréscimos de desempenho são referidos como interferência da dupla tarefa (DT). 

Um fator relevante para essa perda parece ser uma redução desproporcional 

relacionada à idade na função cognitiva de nível superior. As FEs são responsáveis 

pelo planejamento, o início, o sequenciamento e, o monitoramento do 

comportamento complexo dirigido a objetivos, bem como no controle de atividades 

complexas e, portanto, indispensáveis para as AVDs, independente da 

adaptabilidade comportamental (VAUGHAN; GIOVANELLO, 2010). 

Yogev‐Seligman, Hausdorff e Giladi (2008) dividiram as FEs em seis 

categorias (Quadro 1), as quais tem uma contribuição negativa para marcha, quando 

estas estão comprometidas.  
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Quadro 1 - Funções executivas e os efeitos na marcha 
Função 

executiva 
Descrição da função executiva 

Efeito na marcha quando a 
função executiva está 

comprometida 

1 - Volição 

Capacidade para um 

comportamento intencional ou para iniciar 

uma atividade. 

Perda de mobilidade 

e motivação reduzida; 

diminuição da unidade 

interna para se mover, 

muitas vezes confundidas 

com bracinesia. 

2 - 

Autoconsciência 

A capacidade de se colocar 

(psicologicamente e fisicamente) em 

ambiente físico e na situação em 

andamento. 

Caminhada 

descuidada: estimativa pobre 

ou imprecisa das limitações 

físicas, podem levar a 

avaliação inadequada de 

riscos ambientais, e 

aumentar o risco de queda. 

3 - 

Planejamento 

Identificação e organização das 

etapas e elementos necessário para 

realizar uma tarefa. Essa habilidade pode 

depender de outras habilidades 

cognitivas, como a capacidade de 

conceituar mudanças das circunstâncias 

atuais, conceber alternativas, pensar e, 

fazer escolhas, controlando impulsos e, 

usar a memória. 

Déficit em 

habilidades de tomada de 

decisão enquanto desloca-se 

em um ambiente complexo. 

Toma decisões ineficientes 

ou arriscadas, desperdiçando 

tempo e aumentando o 

esforço para completar o 

trajeto. 

 

4 - Inibição 

de resposta 

Atenção seletiva. Permite ignorar 

entradas sensoriais irrelevantes, superar 

reflexos primários, filtra distrações para 

resolver problemas e, responde de forma 

discriminativa as características 

importantes em um ambiente. 

Diminuição da 

capacidade de concentrar na 

marcha em ambientes 

complexos. 

 

 

5 - 

Monitoramento de 

resposta 

Permite comparar as ações em 

curso com o planejamento da ação para 

que possa detectar erros. Essa habilidade 

facilita a decisão fazendo o ajuste do 

comportamento. 

 

Declínio do controle 

postural, o que aumentam os 

riscos de quedas. 

Atenção e 

dupla tarefa 

Habilidade de atenção distribuída 

adequadamente entre as tarefas que 

Diminuição da 

velocidade e aumento da 
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ocorrem simultâneas. variabilidade da marcha. 

Fonte: Quadro traduzido e adaptado de: YOGEV‐SELIGMANN, G; HAUSDORFF, J M.; 

GILADI, N. The role of executive function and attention, Movement disorders, v. 23, n. 3, p. 329-

342, 2008. 

 

A dependência das funções motoras e cognitivas pode explicar por que os 

efeitos das DTs são ainda mais evidentes entre os pacientes com mobilidade 

reduzida, e FEs reduzidas. Além disso, essas descobertas fornecem informações 

sobre os fatores que contribuem para a associação entre o desempenho das DTs, e 

risco de queda (HAUSDORFF et al., 2008). Shumway-Cook e Woollacott (2010) 

sugerem que o controle postural e a cognição têm necessidades de recursos 

comuns e que há uma necessidade de uma compreensão mais ampla dos 

mecanismos específicos da postura, cognição e dupla tarefa, o que inclui o medo de 

queda e depressão. 

Há na literatura diversos meios de mensurar a marcha e o controle postural, 

e para isso podem ser utilizados testes clínicos ou laboratoriais. Dentre os métodos 

existentes para avaliação do controle postural no campo da biomecânica encontra-

se a estabilometria que utiliza para avaliação o centro de Pressão (CoP). O CoP é o 

ponto de aplicação da resultante das forças verticais agindo sobre a superfície de 

suporte. Para tal, o equipamento utilizado para medir a oscilação do CoP é a 

plataforma de força. (DUARTE; FREITAS, 2000). Outra técnica utilizada por 

laboratórios de Biomecânica é a cinemetria na qual são utilizados registos de 

imagem por meio de câmeras de vídeo segundo um conjunto de referências 

antropométricos e de dimensões conhecidas que determinam o volume espacial do 

estudo (AMADIO; SERRÃO, 2007).  

Clinicamente existem métodos para determinar a qualidade do controle 

postural e da marcha, com testes mais simples que resultam em escores em que o 

desempenho é atribuído segundo seus pontos de corte, como a escala de Berg et al. 

(1992), que consiste em uma bateria de 14 tarefas cotidianas, relacionadas ao 

equilíbrio, esse teste tem uma pontuação máxima de 56 pontos e seu ponto de corte 

considerado é 46. Outro teste amplamente ultilizado é o Get up and Go Test (TUG) 

(MATHIAS et al., 1986). Os valores do TUG são medidos pelo tempo em segundos 

(s) que um indivíduo demora a levantar da cadeira, percorrer 3 metros (m), regressar 
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e tornar a sentar-se na mesma cadeira, com os autores preconizando um ponto de 

corte de 20 segundos (s). A velocidade da marcha é um dos indicadores de 

fragilidade, mede o tempo que o indivíduo leva para percorrer uma distância 

determinada, como no teste de caminhada de 4,6 metros em que seus pontos de 

corte dependem do sexo e da estatura do idoso, como preconiza Fried et al. (2001). 

2.8 Declínio da cognição, das habilidades motoras, depressão e sintomas 

depressivos no idoso institucionalizado em ILPIs 

O envelhecimento humano é um fenômeno heterogêneo em que indivíduos 

com a mesma idade cronológica apresentam variações expressivas no 

desempenho. Fatores primários e secundários do processo de envelhecimento 

podem interagir, de modo que, determinantes hereditários, ambientais e 

comportamentais provocam alterações destes processos (ARKING, 2006; 

SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Assim, os estudos das alterações 

relacionadas com a idade podem sofrer vieses das modificações individuais, 

portanto, as generalizações e inferências devem ser cuidadosas. 

A institucionalização em ILPIs está fortemente associada ao declínio das 

habilidades de executar tarefas das AVDs e um decréscimo progressivo de 

oportunidades para a mobilidade e execução de tarefas cognitivas. Na maioria das 

vezes, as ILPIS ainda seguem um modelo disciplinador e conservador, 

estabelecendo uma assistência baseada em normas e rotinas inibidoras do 

desenvolvimento de processos críticos, participativos e criativos. Assim, para as 

pessoas idosas residentes em ILPIs, algumas atividades que aparentemente são 

simples como andar, podem se tornar arriscadas e de difícil execução,de modo que, 

a institucionalização em uma ILPI pode ser um fator deletério para as condições 

físicas e cognitivas do idoso, o que causa maior probabilidade de que ocorram 

acidentes incapacitantes, como as quedas, Resultando na síndrome da imobilidade, 

as demências, sintomas depressivos e alta incidência de depressão. Todos esses 

agravos à saúde são intervenientes entre si, e apresentam forte correlação. Da 

mesma forma, são precursores da mortalidade desses idosos institucionalizados 

(COZZANI; MAUERBERG-DE CASTRO, 2005; CARVALHO; PINTO; MOTA, 2007; 

JESUS et al., 2010; GORZONI; PIRES, 2011; VALCARENGHI et al., 2011; 
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CARREIRA et al., 2011; SYLLIAAS; SELBAEK; BERGLAND, 2012; BATISTA, 2013; 

BATISTA et al., 2014; JEREZ-ROIG, 2017). 

Para aqueles idosos que não apresentam prejuízo cognitivo ou restrições 

funcionais, podem ocorrer consequências negativas no funcionamento cognitivo ou 

na qualidade de vida, devido à mudança drástica e particularmente abrupta no 

ambiente psicossocial experimentado ao se mudar para uma ILPI, que é conhecida 

como "Trauma de transferência" ou "síndrome de estímulo de deslocalização" 

(WALKER et al., 2007). Várias razões podem explicar o maior declínio exibido por 

pessoas idosas que vivem em ILPIs. Está bem estabelecido que a 

institucionalização pode induzir efeitos físicos e psicológicos negativos em pacientes 

(ROBINSON, 2002). Esse fenômeno é muito heterogêneo de acordo com os 

pacientes. Isso depende de muitos fatores relacionados ao próprio idoso (visão 

sobre a institucionalização, personalidade e capacidade de lidar com novas 

situações),bem como as características do processo de institucionalização 

(informação fornecida ao paciente, capacidade de decidir sobre a sua própria 

institucionalização e os motivos que determinaram a institucionalização). Uma das 

consequências mais importantes de tal experiência é o desamparo e a grande 

prevalência de sintomas depressivos (WALKER et al., 2007; ROBINSON, 2002; 

PHILLIPS; RANTZ;  PETROSKI, 2011).  

A depressão tem alta prevalência nas ILPIs, mas frequentemente não é 

reconhecida ou é sub notificada (ROESLER; SILVA et al., 2012). No Missouri, para 

determinar se as mudanças no estado clínico, além das mudanças de humor, foram 

associadas ao diagnóstico de depressão em residentes de 65 anos ou mais sem um 

diagnóstico de depressão gravado. Dos 127.587 participantes potenciais, 14.371 

preencheram critérios de inclusão e não foram diagnosticados deprimidos na 

primeira avaliação (Tempo 0). Na avaliação seguinte após três meses (Tempo 1), 

1.342 (9,3%) adquiriram diagnóstico de depressão. Os residentes em ILPIs recém 

diagnosticado com depressão foram significativamente mais jovens e menos 

cognitivos. Quase 30% apresentaram declínio nas AVDs. O modelo multivariável da 

pesquisa prediz a depressão, e como resultado se mostrou o aumento da agressão 

verbal, a incontinência urinária, o aumento da dor, a perda de peso e a mudança nas 

necessidades de cuidados. O declínio cognitivo e a diminuição de AVDs 

aumentaram significativamente a probabilidade de um novo diagnóstico de 

depressão (PHILLIPS; RANTZ; PETROSKI, 2011).  
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Em um estudo feito em Brasília (ROESLER; SILVA et al., 2012) investigou a 

prevalência de depressão em cinco ILPI e 102 idosos compuseram a amostra. 

Desses indivíduos, 50 (49,0%) apresentavam depressão. 37 (36,3%) foram 

classificados como apresentando depressão leve e 13 (12,7%) depressão severa. 

Verificou-se ainda associações entre sintomas de depressão e aumento da idade, 

sexo feminino, limitação/dependência e insatisfação com a instituição. Houve ainda 

associação significativa entre depressão e insônia, taquicardia, parestesia tontura e 

suor excessivo. 

Numa investigação com idosos residentes em ILPIs, Soares et al. (2017) 

investigaram relação entre mobilidade e dinapenia medida em dinamômetro, 

obtendo os seguintes resultados com significância estátistica (p<0,05): r = -0,36 para 

FPM; r= -0,56 para fexão de ombro; r= -0,58 para fexão de cotovelo; r = -0,51 para 

fexão de quadril; r =-0,65 para extenção de joelho; e r = -0,56 para dorsiflexão. 

Em outro estudo, feito em Singapura na China, tendo uma amostra de 2.565 

idosos com demência de ambos os sexos, se objetivou verificar as associações de 

FPM, circunferência do braço e circunferência da cintura, em uma amostra de idosos 

comunitários, hospitalizados e residentes em ILPIs. Nessa pesquisa a média da 

FPM foi de 13,07 Kg/f para idosos com demência e 21,98 Kg/f para idosos sem 

demência. Após o ajuste de todos os fatores, a força de preensão manteve-se 

significativamente associada à demência (p <0,0001), a circunferência do braço foi 

associada à demência (p <0,0001) e a circunferência da cintura não foi 

significativamente associada à demência (ONG et al., 2016). 

Corroborando com o descrito acima no que se refere a associação das 

variáveis, um estudo de corte transversal em 18 ILPIs nas cidades de Oslo, 

Akershus, Oppegård e Buskerud na Noruega Kvæl, Bergland e Telenius (2017) 

selecionaram 170 idosos, que foram eleitos para a pesquisa segundo o escore 

moderado para demência do Clinical Dementia Rating Scale, o qual investigou a 

associação do equilíbrio força muscular, velocidade da marcha, depressão e ABVDs. 

As análises de regressão linear não ajustadas e ajustadas mostrou uma relação 

significativa entre sintomas depressivos e função física para as variáveis que medem 

o equilíbrio por meio da escala de equilíbrio de Berg, força muscular de membros 

inferiores e velocidade da marcha máxima. Maiores pontuações da força muscular 

de membros inferiores, escala de equilíbrio de Berg e velocidade da marcha foram 

associadas com sintomas menos depressivos. Além disso, as análises de regressão 
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linear não ajustadas forneceram uma tendência estatística (p˂0,10) para a 

associação entre maior gravidade dos sintomas depressivos e mais doenças 

crônicas (p = 0,09). 

A partir do exposto, é possível admitir que a residência de idosos em ILPIs, 

por ser um ambiente que gera baixos estímulos para os que ocupam, seja um 

gerador de interveniências para o envelhecimento. Esse modelo atual de 

institucionalização de idosos tem como inconveniente o favorecimento ao isolamento 

social e ao declínio de suas atividades mentais e físicas, deteriorando, dessa forma, 

a sua qualidade de vida. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Desenho do estudo  

Trata-se de um estudo observacional analítico de corte transversal, em que 

foram verificadas associações, diferenças e possíveis efeitos do tempo de residência 

em ILPIs sobre as habilidades motoras (controle postural, velocidade da marcha e 

força de preensão manual), funções executivas (fluência verbal), os sintomas 

depressivos e atividades básicas da vida diária. Para isso, o tempo de 

institucionalização em ILPI foi dividido em estratos de tempo de residência. E as 

variáveis dependentes foram estratificadas segundo as recomendações de validação 

de cada instrumento de medida (PASSOS; RUFFINO-NETTO, 2011a; PASSOS; 

RUFFINO-NETTO, 2011b). 

3.2 População 

Este estudo foi constituído por voluntários idosos residentes em ILPIs 

localizadas nos municípios de Três Rios, Petrópolis e Niterói, todos no Estado do 

Rio de Janeiro. Para alcançá-los, obedeceram-se aos seguintes passos:  

1º) contato telefônico com as instituições; 

2º) apresentação, mediante ofício emitido pelo Instituto de Educação Física 

da Universidade Federal Fluminense;  

3º) apresentação do projeto de pesquisa e pedido de autorização para 

utilizar as instituições como campo de pesquisa; 
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4º) assinatura de autorização dos responsáveis pelas ILPIs, na folha de 

rosto para Pesquisa envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de 

Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP); 

5º) seleção dos voluntários, atendendo aos critérios de elegibilidade e 

assinatura do Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) para a 

participação na pesquisa (Apêndice A). 

Foram contatadas as seguintes ILPIs: Abrigo Cristo Redentor - Bonsucesso, 

Rio de Janeiro  (RJ); Abrigo Cristo Redentor - Centro, São Gonçalo (RJ); Casa São 

Luiz - Caju, Rio de Janeiro (RJ); Lar Nossa Senhora Aparecida - Petrópolis (RJ); 

Despertar Casa de Repouso - Petrópolis (RJ); Casa de Benefícios Alcides Castro - 

Itaipava, Petrópolis (RJ); Associação da Igreja Metodista - Asilo Velhice - Cantagalo, 

Três Rios (RJ); Asilo São Vicente de Paulo - Cantagalo, Três Rios (RJ) e Villa 

Vecchia Hospedagem - Itaipu, Niterói (RJ).  

Das nove ILPIs relacionadas acima, somente quatro atenderam à demanda 

desta pesquisa, que doravante receberão nomes fictícios para resguardar o sigilo.  

3.3 Amostragem 

Esta pesquisa configura-se como uma amostragem não probabilística, em 

que a população total foi de 124, distribuída da seguinte forma:  

a) residência 1 (40 residentes);  

b) residência 2 (34 residentes); 

c) residência 3 (26 residentes);   

d) Residência 4 (24 residentes). 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

Para participar da pesquisa, o grupo de idosos deveria ser residente em 

ILPIs inclusas na pesquisa e ter idade igual ou superior a 60 anos.  

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

 

Idosos acamados; que usam próteses em membros inferiores; que 

apresentam problemas psiquiátricos impeditivos; autonomia funcional incompatível 
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com os testes; que não conseguiram ficar em pé sem apoio de meios auxiliares e; os 

que apresentaram doenças agudas e/ou crônicas, impossibilitando-os de serem 

submetidos aos testes. Por exemplo, doenças relacionadas ao labirinto ou 

hipotensão na postura bi-podal quasi-estática. 

3.4 Amostra 

Após os residentes terem sido submetidos aos pressupostos de 

elegibilidade, a amostra se configurou da seguinte forma: 

a) residência 1 (22 idosos voluntários); 

b) residência 2 (11 idosos voluntários); 

c) residência 3 (13 idosos voluntários); 

d) residência 4 (9 idosos voluntários). 

Totalizando 56 idosos, sendo 38 (67,85%) do sexo masculino e 18 (32,15%) 

do sexo feminino. 

3.5 Procedimentos experimentais  

Cumpre esclarecer que, anterior aos procedimentos experimentais, a equipe 

de avaliadores, constituída por alunos da residência multiprofissional em saúde do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, realizaram treinamento dos testes aplicados 

nesta pesquisa para que os mesmos fossem padronizados. Para isso, foram 

utilizados as instalações e idosos voluntários do Centro de Atenção à Saúde do 

Idoso e seus Cuidadores (CASIC), no campus Mequinho da UFF.  

Os experimentos foram realizados no período compreendido entre dezembro 

de 2016 e agosto de 2017, com uso de diferentes técnicas, explicitadas a seguir. 

3.5.1 Variáveis sociodemográficas  

Estas variáveis foram registradas por meio de questionário contendo nome, 

idade, naturalidade, anos de estudo (escolaridade), estado civil, sexo, tempo de 

residência na ILPI, tempo de residência em ILPI anterior e idade que foi 

institucionalizado em ILPI (Apêndice B). 
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3.5.2 Atividades básicas da vida diária 

A Escala de Independência das Atividades Básicas da Vida Diária, 

desenvolvida por Katz et al. (1963), faz uma avaliação funcional de indivíduos em 

suas atividades básicas de vida diária (ABVD), como tomar banho, vestir-se, 

transferir-se da cama para a cadeira e vice-versa, ir ao banheiro, ter controle dos 

esfíncteres e alimentar-se. Os idosos responderam a três opções sobre cada uma 

das atividades, sendo dada a seguinte pontuação: não recebe assistência alguma, 

equivalente a três pontos; recebe assistência parcial, dois pontos e; não executa a 

atividade, um ponto. Assim, o resultado do teste pôde variar de 6 a 18 pontos.  

Além de ser uma variável discreta, também foram consideradas como uma 

variável ordinal da seguinte forma: independente (6 pontos); independência 

moderada (3-5 pontos) e muito dependente (≤ 2 pontos). Levou-se em consideração 

os seguintes itens: banhar-se; vestir-se; ir ao banheiro, transferência; continência; 

alimentação (Quadro 2) (KATZ et al., 1963; KATZ et al., 1970; WALLACE, 2007; 

DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007; LINO et al., 2008).  

 

Quadro 2 - Índice de independência da vida diária 

ATIVIDADES 
Pontos (1 ou 0) 

INDEPENDÊNCIA 
Um ponto 

DEPENDÊNCIA 
Zero ponto 

Banho 
Pontos:_____ 

(1 ponto) Toma banho 
completamente sem auxílio ou 
necessita de auxílio somente para 
lavar uma parte do corpo, como as 
costas, genitais ou uma extremidade 
incapacitada. 

 

(0 pontos) Necessita de ajuda 
para banhar-se em mais de uma 
parte do corpo, entrar e sair do 
chuveiro ou banheira, ou requer 
assistência total no banho. 
 

Vestir-se 
Pontos:_____ 

(1 ponto) Pega as roupas do armário 
e veste as roupas íntimas, externas 
e cintos. Pode receber ajuda para 
amarrar os sapatos. 
 

(0 pontos) Necessita de ajuda 
para vestir-se ou necessita ser 
completamente vestido. 
 

Ir ao banheiro: 
Pontos:_____ 

(1 ponto) Dirige-se ao banheiro, 
entra e sai do mesmo, arruma suas 
próprias roupas, limpa a área genital 
sem ajuda. 
 

(0 pontos) Necessita de ajuda 
para ir ao banheiro, limpar-se ou 
usa urinol, ou comadre. 
 

Transferência: 
Pontos:_____ 

(1 ponto) Senta-se/deita-se e 
levanta-se da cama, ou cadeira, sem 
ajuda. Equipamentos mecânicos de 
ajuda são aceitáveis. 
 

(0 pontos) Necessita de ajuda 
para sentar-se/deitar-se e 
levantar-se da cama, ou cadeira. 
 

Continência: 
Pontos:_____ 

(1 ponto) Tem completo controle 
sobre suas eliminações (urinar e 

(0 pontos) É parcial ou totalmente 
incontinente do intestino ou 
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evacuar. 
 

bexiga. 
 

Alimentação: 
Pontos:_____ 

(1 ponto) Leva a comida do prato à 
boca sem ajuda. Preparação da 
comida pode ser feita por outra 
pessoa. 

(0 pontos) Necessita de ajuda 
parcial ou total com a 
alimentação, ou requer 
alimentação parenteral. 
 

Fonte: Traduzido e adaptado de Wallace et al. (2007). 

3.5.3 Teste de fluência verbal 

O teste de fluência verbal categórico (animais) consistiu em propor aos 

idosos voluntários que, em um período de 60 segundos, proferissem o mais rápido 

possível os nomes de animais que conseguissem se lembrar (ROSEN, 1980; 

BRUCKI; ROCHA, 2004). Os pontos de corte foram de 9 para escolaridade baixa, 

menor que 8 anos, e 13 para os que tivessem 8 ou mais anos de estudo (NITRINI et 

al., 2005). 

3.5.4 Sintomas depressivos 

Para a medida de sintomas depressivos, foi utilizada a escala de depressão 

geriátrica versão reduzida (EDG-15) e aplicado um questionário dicotômico, em que 

o voluntário responderia sim ou não. Os pontos de corte adotados foram de 5/6 (não 

presente/presente) para sintomas depressivos. Valores abaixo de seis foram 

considerados normais e valores acima ou iguais a seis foram considerados 

indicativos de quadro depressivo.  

Foi considerada também uma escala ordinal para os sintomas depressivos 

dos idosos residentes nas ILPIs pesquisadas (de 0 a 5, não presente; de 6 a 9, 

depressão leve; maior que 9, depressão estabelecida (YESAVAGE et al., 1983; 

YESAVAGE; SHEIKH, 1986; ALMEIDA; ALMEIDA, 1999a; ALMEIDA; ALMEIDA, 

1999b; PARADELA; LOURENCO; VERAS, 2005).  

3.5.5 Medidas antropométricas 

As medidas antropométricas foram executadas com os indivíduos descalços, 

vestindo o mínimo possível de roupa. A massa corporal total expressa em 

quilogramas (Kg) foi medida numa balança digital marca Omron (modelo: HN289LA, 

China) com precisão de 0,1Kg e a estatura expressa em centímetros (cm), por meio 
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de um estadiômetro portátil Sanny® (modelo ES2060, Brasil), com precisão de 

0,01m. Adicionalmente, pela razão entre a massa corporal total e o quadrado da 

estatura (Kg/m²), calculou-se o IMC.  

Foram considerados os pontos de corte da Organização Pan Americana de 

Saúde (OPAS, 2002) da seguinte forma: baixo peso (IMC≤23kg/m2); peso normal 

(IMC>23 e <28kg/m2); pré-obesidade (IMC ≥28 e <30kg/m2) e obesidade 

(IMC≥30kg/m2). 

3.5.6 Força de preensão manual 

A medida de força de preensão manual foi mensurada com uso de 

dinamômetro de preensão manual, modelo Smedley (JAMAR®, USA). Esse 

instrumento é reconhecido pela literatura como padrão para medir força de preensão 

manual, expresso em quilograma/força (Kgf). O dinamômetro JAMAR® é 

amplamente utilizado na prática clínica, bem como em pesquisas e apresenta ótimos 

índices de validade e confiabilidade.  

O teste foi executado de acordo com as recomendações da American 

Association of Hand Therapists (AAHT), da seguinte forma: o sujeito ficou sentado 

em uma cadeira, com os ombros posicionados em posição neutra, uma das mãos 

apoiadas na coxa, enquanto o cotovelo do membro a ser medido ficou mantido 

flexionado, próximo a 90 graus, com o antebraço em posição neutra. Para todos os 

sujeitos, a pegada do dinamômetro foi ajustada individualmente.  

O teste foi realizado em três tentativas para cada uma das mãos, de forma 

alternada. Iniciando-se com a mão que o sujeito considerasse mais forte, tendo um 

intervalo de um minuto entre as tentativas para o mesmo membro. A melhor marca 

dentre as tentativas foi utilizada como medida (STEPHENS; PRATT; MICHLOVITZ, 

1996; RICHARDS; OLSON; PAMITER-THOMAS, 1996; FIGUEIREDO; SAMPAIO; 

MANCINI, 2007). Para esse teste, foram adotados os seguintes pontos de corte, 

segundo Fried et al. (2001), por critérios de fragilidade (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Estratificação por sexo e índice de massa corporal (IMC) para a força 
de preensão manual (FPM) 

Sexo Ponto de corte para fragilidade 

Homens  Kg/f 
IMC ≤ 24 ≤ 29 
IMC = 24,1 – 26  ≤ 30 
IMC = 26,1 – 28  ≤ 30 
IMC > 28 ≤ 32 
Mulheres Kg/f 
IMC ≤ 23 ≤ 17 
IMC = 23,1 – 26 ≤ 17,3 
IMC = 26,1 – 29 ≤ 18 
IMC > 29 ≤ 21 

Fonte: Adaptado de Fried et al. (2001).  

 

3.5.7 Velocidade da marcha (tempo de marcha) 

 

A velocidade da marcha (tempo de marcha) foi adquirida com a medida em 

segundos (s), em que o idoso percorria uma reta de 4,6 metros (m) (GORDON; 

MASUD; GLADMAN, 2013). Os procedimentos para aquisição do tempo de marcha 

solicitavam que o voluntário andasse com o seu passo habitual em um lugar plano, 

0% de 90°, a uma distância de 4,6 metros, demarcada por quatro cones coloridos. O 

tempo, em segundos, foi registrado com o uso de um cronômetro manual (Vollo-VL-

1809 - China).  

Para esse teste, o voluntário iniciou a caminhada a partir do cone fixo 

(inicial) a um metro antes do cone de início da cronometragem (zero metros) e 

terminava um metro após a marcação do cone final, de cronometragem 4,6 metros, 

determinado por outro cone. Foram adotados os seguintes pontos de corte, 

conforme Fried et al. (2001), por critérios de fragilidade (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Estratificação por sexo e estatura (cm) para o tempo de marcha 

Estatura Ponto de corte para fragilidade 

Homens  Tempo (s) 
estatura (cm) ≤ 173 ≥ 7 
estatura (cm) > 173 ≥ 6 
Mulheres Tempo (s) 
estatura (cm) ≤ 159 ≥ 7 
estatura (cm) > 159 ≥ 6 

Fonte: Adaptado de Fried et al. (2001).  
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3.5.8 Controle postural 

O controle da postura quase estática foi mensurado através de 

estabilometria quase estática. Os dados estabilométricos foram coletados utilizando 

plataforma de força (AMTI Accusway®, USA) com o uso do software Balance Clinic 

(AMTI®, USA) para análise do sinal estabilométrico. E foram produzidos os seguintes 

parâmetros: média de velocidade do deslocamento do Centro de Pressão (CoP) da 

postura quase estática nos eixos x (ântero-posterior (AP)); y (médio-lateral (ML)) e 

Área Elíptica de 95% do CoP; e o deslocamento total do CoP (WOLLSEIFEN, 2011).  

Para a execução do teste estabilométrico, foi determinado aos voluntários 

que, durante o teste, o indivíduo deveria adotar a postura ortostática bipodal sobre a 

plataforma. Com os pés descalços e os calcanhares juntos, formando um ângulo de 

30º, conforme a marcação feita na superfície da plataforma, durante 45s (de olhos 

abertos, para o teste sem manipulação da visão, e olhos fechados para o teste com 

a manipulação da visão); manter o olhar fixo num ponto estabelecido a 2,5m do 

centro da plataforma de força (sem manipulação da visão).  

Foram realizadas três tomadas consecutivas de cada etapa do teste para 

cada voluntário. Aproveitou-se a média da segunda e da terceira tomada para as 

que tiveram maior índice de correlação intraclasse em todos os parâmetros, 

calculadas pelo software BioEstat 5.3 (AYRES, 2007), (ICC = 0,86 com  p < 0,0001; 

para área elíptica de 95% do CoP; 0,87 com  p < 0,0001;  para velocidade média do 

CoP e 0,91 com  p < 0,0001; para  o deslocamento total do CoP. Tais valores 

apresentam uma excelente replicabilidade, de acordo com Shrout e Fleis (1979). 

3.6 Tratamento dos dados 

Foram realizadas análises estatísticas descritivas para a obtenção da 

distribuição de frequência, das medidas de tendência central (média ou mediana), 

separatrizes (percentis) e medidas de dispersão (desvio padrão e amplitude 

interquartílica). E também análise da distribuição por meio do teste de Kolmogorov-

Smirnov ou Shapiro Wilk, de acordo com o tamanho da estratificação dos 

subgrupos. Para os testes de associação, foram feitas a correlação produto 

momento de Pearson (r) ou correlação de Spearman (rs).   
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Foram utilizadas, para as comparações de análise de variância de uma 

entrada, ANOVA one way ou Kruskal-Wallis, com testes posteriores Bonferrone, 

Dunn ou teste de comparações Student-Newman-Keuls, respectivamente. O teste 

de análise de covariância ANCOVA foi utilizado para minimizar o efeito das variáveis 

intervenientes que pudessem causar confusão.  

Para esses testes, utilizou-se Logaritmo Neperiano para a normalização da 

distribuição da amostra a ser testada, quando necessário. Para as análises de 

variáveis ordinais ou dicotômicas, utilizou-se razão de chances e o teste Qui-

quadrado.  Para o feito, foram utilizados os softwares SPSS 24 (IBM®, EUA) e 

BioEstat 5.3 (AYRES, 2007). Foi considerado o nível de significância α ≤ 0,05 para 

todos os testes.  

3.7 Ética da pesquisa 

Esse projeto de tese atende às normas para a realização de pesquisa em 

seres humanos, em acordo à resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde. Foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Hospital Universitário Antônio Pedro, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e aprovado em 03/10/2014 sob parecer 

851.371, com o título: “Aspectos neuromecânicos e fisiológicos da prevenção de 

quedas” (Anexo 1). Todos os voluntários que participaram da pesquisa tiveram o 

termo de consentimento e livre esclarecido (TCLE) assinado pelo representante 

legal (Apêndice A). 

3.8 Financiamento  

Essa pesquisa é financiada pelo Apoio aos Estudos de Temas Relacionados 

à Saúde e à Cidadania de Pessoas Idosas - Projeto Pró Idoso, proposto em edital 

pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro. Projeto FAPERJ-E-26/110.079/2013 (FAPERJ, 2013). 
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4 RESULTADOS 

Inicialmente, na Tabela 3, os resultados são apresentados pela estatística 

descritiva e normalidade das variáveis de idosos residentes (IR) em ILPIs. As 

variáveis contínuas, em suas medidas de distribuição, que estão próximas à 

distribuição normal, são representadas por média ( ̅) e desvio padrão (S), enquanto 

as que não aproximaram desses pressupostos são representadas por mediana ( ̃) e 

amplitude interquartílica (AI). 

 

Tabela 3 - Medidas de tendência central e normalidade das variáveis (Rio de 
Janeiro, 2017) 

Variável   ̅ s  ̃ AI 
K-S 
 P-

valor 

IDADE (anos)  77,68 8,24 --- --- 0,20* 

IMC (kg/m²)  25,31 4,06 --- --- 0,20* 

TEMPO DE RESIDÊNCIA (meses)  --- --- 45,01 87,36 0,00 

IDADE DA INSTITUCIONALIZAÇÃO 
(anos) 

 --- --- 71,00 15,00 0,20* 

TEMPO DE MARCHA (seg)  --- --- 8,41 5,59 0,00 

FPM (kg/f)  18,37 7,32 --- --- 0,20* 

FLUÊNCIA VERBAL (número de 
palavras) 

 8,82 4,37 --- --- 0,20* 

EDG (escore 0 a 15)  --- --- 7,00 2,00 0,00 

KTZ (escore 0 a 18)  --- --- 17,00 3,00 0,00 

ESCOLARIDADE (anos de estudo)  --- --- 5,00 4,00 0,00 

AEOA (cm²)    4,23 6,23 0,02 

VELOA (cm/seg)  3,60 0,68 --- --- 0,07* 

DCPOA (cm)  162,25 30,65 --- --- 0,06* 

AEOF (cm²)  --- --- 4,39 7,43 0,00 

VELOF(cm/seg)  --- --- 3,67 1,16 0,00 
DCPOF (cm)  165,50 51,88 --- --- 0,01 

IMC – Índice de Massa Corporal; IDADE INST - Idade que o idoso ingressou na ILPI; 

VELMARC – Velocidade da Marcha; FPM - Força de Preensão Manual; FLUÊNCIA – 

Fluência Verbal; EDG – Escala de Depressão Geriátrica; KTZ – Escala de Dependência; 

AEOA – Área Elíptica 95% Olhos Abertos; VELOA – Velocidade Média do Centro de 

Pressão Olhos Abertos; DCPOA – Distância Percorrida pelo Centro de Pressão Olhos 

Abertos; AEOF – Área Elíptica 95% Olhos Fechados; VELOF – Velocidade Média do 

Centro de Pressão Olhos Fechados; DCPOF – Distância Percorrida pelo Centro de 

Pressão Olhos Fechados;  ̅ – Média; s – Desvio Padrão;  ̃ – Mediana; AI - Amplitude 

Interquartílica; * - Distribuição Normal. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As Tabelas 4 e 5 distribuem as variáveis por percentis, segundo o sexo dos 

sujeitos da pesquisa. 

 

Tabela 4 - Percentis dos valores das variáveis medidas no estudo (homens) 

Variável Percentis 

 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

IDADE 60,00 64,60 70,00 75,00 82,00 85,40 89,60 

IMC 18,43 19,55 22,40 25,51 27,49 31,67 33,18 

TEMPO 2,84 5,94 23,35 40,56 131,99 197,19 238,29 

IDADE DA 
INSTITUCIONALIZAÇÃO 

42,60 56,00 63,00 69,00 74,00 81,20 85,40 

TEMPO DE MARCHA (seg) 4,51 4,87 5,91 7,80 11,00 15,30 24,67 

FPM 10,00 12,80 17,25 20,00 24,00 30,10 33,80 

FLUÊNCIA VERBAL 2,70 3,00 6,00 9,00 13,00 16,00 16,20 

EDG 4,85 5,00 6,00 7,00 8,00 10,30 11,15 

KTZ 10,80 11,80 15,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

AEOA 0,79 1,54 1,93 5,21 8,09 10,78 13,79 

VELOA 2,52 2,81 3,04 3,33 3,79 4,33 5,31 

DCPOA 113,87 126,76 137,07 149,84 170,74 194,92 239,12 

AEOF 1,20 2,20 3,66 5,85 11,12 14,66 21,71 
VELOF 2,69 2,93 3,22 3,58 4,36 6,26 6,80 
DCPOF 121,24 132,14 145,31 161,45 196,04 268,55 306,36 

IMC – Índice de Massa Corporal; IDADE INST - Idade que o idoso ingressou na ILPI; 

VELMARC – Velocidade da Marcha; FPM - Força de Preensão Manual (kg/f); FLUÊNCIA – 

Fluência Verbal; EDG – Escala de Depressão Geriátrica; KTZ – Escala de Dependência; 

AEOA – Área Elíptica 95% Olhos Abertos (cm²); VELOA – Velocidade Média do Centro de 

Pressão Olhos Abertos (cm/s); DCPOA – Distância Percorrida pelo Centro de Pressão Olhos 

Abertos (cm); AEOF – Área Elíptica 95% Olhos Fechados(cm²);  VELOF – Velocidade Média 

do Centro de Pressão Olhos Fechados (cm/s); DCPOF – Distância Percorrida pelo Centro de 
Pressão Olhos Fechados (cm). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 5 - Percentis dos valores das variáveis medidas no estudo (mulheres) 

Variável Percentis 

 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

IDADE 69,00 75,00 77,00 84,00 87,00 91,00 --- 

IMC 18,62 19,65 22,28 25,47 28,08 33,50 --- 

TEMPO 4,00 4,33 15,01 42,08 65,20 130,34 --- 

IDADE DA 
INSTITUCIONALIZAÇÃO 

63,00 63,90 70,75 78,50 85,00 86,80 --- 

TEMPO DE MARCHA (seg) 4,57 5,13 6,35 9,80 13,81 37,29 --- 

FPM 5,00 6,35 7,75 12,25 16,25 22,45 --- 

FLUÊNCIA VERBAL 0,00 3,00 5,00 7,00 10,00 16,00 --- 

EDG 4,00 5,00 5,00 7,00 8,00 10,00 --- 

KTZ 9,00 13,00 13,00 15,00 18,00 18,00 --- 

AEOA 1,11 1,22 1,43 3,63 6,16 10,80 --- 

VELOA 2,85 2,97 3,45 3,88 4,17 4,65 --- 
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DCPOA 128,49 133,67 155,44 174,86 187,69 209,76 --- 

AEOF 1,07 1,23 1,93 3,83 5,43 7,41 --- 
VELOF 3,00 3,09 3,47 4,04 4,51 5,35 --- 
DCPOF 135,06 139,31 155,89 181,82 203,07 230,12 --- 

IMC – Índice de Massa Corporal; IDADE INST - Idade que o idoso ingressou na ILPI; 

VELMARC – Velocidade da Marcha; FPM - Força de Preensão Manual (kg/f); FLUÊNCIA – 

Fluência Verbal; EDG – Escala de Depressão Geriátrica; KTZ – Escala de Dependência; 

AEOA – Área Elíptica 95% Olhos Abertos (cm²); VELOA – Velocidade Média do Centro de 

Pressão Olhos Abertos (cm/s); DCPOA – Distância Percorrida pelo Centro de Pressão Olhos 

Abertos (cm); AEOF – Área Elíptica 95% Olhos Fechados(cm²);  VELOF – Velocidade Média 

do Centro de Pressão Olhos Fechados (cm/s); DCPOF – Distância Percorrida pelo Centro de 
Pressão Olhos Fechados (cm). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na Tabela 6, é exposta a frequência absoluta e relativa das medidas 

cineantropométicas (IMC, FPM, e Vel. da marcha), medidas das ABDVs, de fluência 

verbal e de sintomas depressivos. Todos respeitando seus estabelecidos pontos de 

corte, como mostrado anteriormente nos procedimentos metodológicos. 

 

Tabela 6 -  Frequência das variáveis cineatropométricas, dependência e de sintomas 
depressivos 

IMC n % 

Baixo peso 17 30,35 
Peso normal 27 48,21 
Pré-obesidade  1 1,78 
Obesidade  11 19,64 

FPM   
≥ Ponto de corte 6 10,71 
< Ponto de corte 50 89,29 

Tempo de marcha   
Mais lento que o ponto de corte 37 66,06 
Igual ou mais rápido que o ponto de corte 19 10,64 

ABVD   
Independentes 28 50,00 
Dependência moderada 22 39,29 
Extremamente dependente  6 10,71 

Fluência verbal   
≥ Ponto de corte 16 28,57 
< Ponto de corte 40 71,43 

Sintomas depressivos▪    
Presente 43 76,78 
Não presente  12 21,42 

Depressão leve 37 66,07 
Depressão estabelecida 6 10,71 

n – frequência absoluta; % frequência relativa 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Além das frequências acima, foi percebido que 20 (35,71%) idosos são 

acometidos por índices abaixo do que o recomendado em todas as variáveis 

apresentadas. Também não há nenhum caso que o residente esteja com todos os 

índices de normalidade concomitantes.  

No mesmo sentido, 37 idosos residentes (66,06%) têm a FPM e a 

velocidade da marcha abaixo do estabelecido, o que é um indicativo para fragilidade 

(pré-fragilidade). Além das combinações vistas, 25 sujeitos (44,64%) combinam 

sintomas depressivos com alguma dependência para a execução ABVDs. 

A Tabela 7 apresenta as medidas de posição, os resultados dos testes de 

normalidade e a comparação das medidas entre os idosos residentes nas ILPIs por 

sexo. 

 

Tabela 7 – Comparação das medidas das variáveis quantitativas entre os idosos 

voluntários por sexo (Rio de Janeiro, 2018) 

Variável Sexo  ̅ s  ̃ AI 
S-W 

P-valor 

Teste 

P-valor 
TE 

IDADE 
MASC 75,50 8,22 --- --- 0,54 n 

0,03t* 0,98 
FEM 82,33 6,298 --- --- 0,08 n 

IMC 
MASC 25,55 4,12 --- --- 0,50 n 

0,46t 0,18 
FEM 24,80 4,04 --- --- 0,87 n 

TEMPO DE 

RESIDÊNCIA 

MASC --- --- 43,55 108,33 0,00 
0,29w 0,14 

FEM --- --- 45,01 52,57 0,00 

IDADE DA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

MASC 68,09 10,50 --- --- 0,25 n 
0,00t* 0,92 

FEM 77,13 8,17 --- --- 0,06 n 

TEMPO DE MARCHA 

(seg) 

MASC --- --- 9,42 5,05 0,00 
0,43w 0,16 

FEM --- --- 9,80 8,30 0,00 

FPM 
MASC 21,64 6,53 --- --- 0,30 n 

0,00t* 1,52 
FEM 12,50 4,61 --- --- 0,88 n 

FLUÊNCIA VERBAL 
MASC 9,46 4,39 --- --- 0,13 n 

0,31t 0,46 
FEM 7,46 4,12 --- --- 0,99 n 

EDG 
MASC --- --- 7,00 1,75 0,00 

0,87w 0,02 
FEM 6,86 2,16 --- --- 0,12 n 

KTZ 
MASC --- --- 18,00 2,00 0,00 

0,65w 0,25 
FEM --- --- 16,00 4,00 0,02 
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ESCOLARIDADE 
MASC --- --- 5,00 3,75 0,00 

0,49w 0,09 
FEM --- --- 5,00 10,00 0,00 

AEOA 
MASC --- --- 5,21 6,68 0,00 

0,19w 0,18 
FEM --- --- 3,28 3,98 0,00 

VELOA 
MASC --- --- 3,31 0,66 0,00 

0,02w* 0,30 
FEM 3,89 0,60 --- --- 0,84 n 

DISTOA 
MASC --- --- 149,06 29,79 0,00 

0,02w* 0,30 
FEM 175,16 27,18 --- --- 0,84 n 

AEOF 
MASC --- --- 5,50 7,28 0,00 

0,01w* 0,33 
FEM 4,07 2,65 --- --- 0,06n 

VELOF 
MASC --- --- 3,52 1,11 0,00 

0,24w 0,16 
FEM 4,11 0,74 --- --- 0,79n 

DISTOF 
MASC --- --- 158,00 49,67 0,00 

0,23w 0,16 
FEM 184,13 31,68 --- --- 0,90n 

IMC – Índice de Massa Corporal; IDADE INST - Idade que o idoso ingressou na ILPI; 

VELMARC – Velocidade da Marcha; FPM - Força de Preensão Manual (kg/f); FLUÊNCIA – 

Fluência Verbal; EDG – Escala de Depressão Geriátrica; KTZ – Escala de Dependência; 

AEOA – Área Elíptica, 95% Olhos Abertos (cm²); VELOA – Velocidade Média do Centro de 

Pressão Olhos Abertos (cm/s); DISTOA – Distância Percorrida pelo Centro de Pressão 

Olhos Abertos (cm); AEOF – Área Elíptica, 95% Olhos Fechados(cm²);  VELOF – 

Velocidade Média do Centro de Pressão Olhos Fechados (cm/s); DISTOF – Distância 

Percorrida pelo Centro de Pressão Olhos Fechados (cm).;  ̅ – Média; s – Desvio Padrão;  ̃ 

– Mediana; AI - Amplitude Interquartílica; S-W – Teste de Normalidade Shapiro-Wilk;  n - 

Distribuição Normal. t – Teste t de Student para Grupos Independentes; w - Teste Mann-

Whitney ; * p-valor ≤ 0,05; TE= Tamanho do Efeito (d de Cohen): até 0,5, pequeno; de 0,5 
até 0,79, moderado e igual ou maior que 0,8, forte. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os resultados das comparações por sexo das medidas de posição mostram 

que a diferença significativa entre idade, idade em que o indivíduo foi 

institucionalizado, FPM, VELOA, DISTOA e AEOF. Não havendo, portanto, diferença 

nas variáveis restantes. Na Tabela 8 tem-se a diferença entre as variáveis do estudo 

nos diferentes grupos etários (de 60 a 69 anos; de 70 a 79 anos e 80 anos ou mais). 

 

Tabela 8 - Diferença das variáveis entre grupos etários (Rio de Janeiro, 2018) 

VARIÁVEL 
EDG 

CLASSIFICAÇÃO 
 ̅ s  ̃ AI 

S-W 

P-valor 

Teste 

P-valor 
TE 

IMC de 60 a 69 anos 26,35 5,30 --- --- 0,47n 

0,11A 0,24 
de 70 a 79 anos 26,12 4,47 --- --- 0,73n 
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80 anos ou mais  24,12 2,84 --- --- 0,95n 

TEMPO de 60 a 69 anos 75,64 64,10 --- --- 0,46n 

0,52 K 0,02 de 70 a 79 anos --- --- 52,24 87,89 0,00 

80 anos ou mais  --- --- 37,37 89,93 0,00 

IDADE DA 

INSTITUT 

CIONALIZAÇÃ

O 

de 60 a 69 anos --- --- 57,50 6,77 0,08n 

0,00 K * 0,63 
de 70 a 79 anos --- --- 69,00 8,00 0,00 

80 anos ou mais  
79,05 7,14   0,27n 

TEMPO DE 

MARCHA (seg) 

de 60 a 69 anos 6,57 1,74   0,98n 

0,046 K * 0,11 de 70 a 79 anos --- --- 6,90 5,87 0,00 

80 anos ou mais  --- --- 13,91 6,40 0,00 

FPM de 60 a 69 anos 19,43 10,79 --- --- 0,48n 

0,38 A 0,26 de 70 a 79 anos 20,84 6,27 --- --- 0,42n 

80 anos ou mais  16,45 6,29 --- --- 0,38n 

FLUÊNCIA 

VERBAL 

de 60 a 69 anos 7,87 5,30 --- --- 0,47n 

0,31 K 0,04 de 70 a 79 anos 10,10 4,40 --- --- 0,48n 

80 anos ou mais  --- --- 7,00 3,00 0,00 

 EDG de 60 a 69 anos 5,87 1,12 --- --- 0,19n 

0,80 K 0,09 de 70 a 79 anos 7,10 1,91 --- --- 0,42n 

80 anos ou mais  --- --- 7,00 2,00 0,00 

KTZ de 60 a 69 anos --- --- 17,50 3,00 0,02 

0,93 K 0,00 de 70 a 79 anos --- --- 18,00 3,00 0,00 

80 anos ou mais  --- --- 17,00 3,00 0,00 

ESCOLA-

RIDADE 

de 60 a 69 anos --- --- 4,00 13,00 0,04 

0,66 K 0,01 de 70 a 79 anos --- --- 4,00 10,00 0,02 

80 anos ou mais  --- --- 5,00 10,00 0,00 

AEOA de 60 a 69 anos 3,40 1,90 --- --- 0,23n 

0,44 K 0,03 de 70 a 79 anos 6,54 4,75 --- --- 0,13n 

80 anos ou mais  --- --- 3,27 7,44 0,00 

VELOA de 60 a 69 anos 3,15 0,43 --- --- 0,94n 

0,80 A 0,37 de 70 a 79 anos 3,52 0,70 --- --- 0,11n 

80 anos ou mais  3,85 0,65 --- --- 0,21n 

DISTOA de 60 a 69 anos 142,16 29,03 --- --- 0,94n 

0,80 A 0,37 de 70 a 79 anos 158,81 31,75 --- --- 0,11n 

80 anos ou mais  173,55 29,40 --- --- 0,21n 
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AEOF de 60 a 69 anos --- --- 4,01 3,31 0,03 

0,34 K 0,04 de 70 a 79 anos --- --- 5,66 7,37 0,00 

80 anos ou mais  --- --- 3,44 6,78 0,00 

VELOF de 60 a 69 anos --- --- 3,36 0,86 0,00 

0,18 K 0,06 de 70 a 79 anos --- --- 3,63 1,17 0,00 

80 anos ou mais  4,22 0,94 --- --- 0,17n 

DISTOF de 60 a 69 anos --- --- 151,53 38,40 0,00 

0,17K 0,06 de 70 a 79 anos --- --- 163,73 52,54 0,00 

80 anos ou mais  189,23 41,35 --- --- 0,24n 

IMC – Índice de Massa Corporal; IDADE INST - Idade que o idoso ingressou na ILPI; 

VELMARC – Velocidade da Marcha; FPM - Força de Preensão Manual (kg/f); FLUÊNCIA – 

Fluência Verbal; EDG – Escala de Depressão Geriátrica; KTZ – Escala de Dependência; 

AEOA – Área Elíptica, 95% Olhos Abertos (cm²); VELOA – Velocidade Média do Centro de 

Pressão Olhos Abertos (cm/s); DISTOA – Distância Percorrida pelo Centro de Pressão Olhos 

Abertos (cm); AEOF – Área Elíptica, 95% Olhos Fechados (cm²);  VELOF – Velocidade 

Média do Centro de Pressão Olhos Fechados (cm/s); DISTOF – Distância Percorrida pelo 

Centro de Pressão Olhos Fechados (cm).;  ̅ – Média; s – Desvio Padrão;  ̃ – Mediana; AI - 

Amplitude Interquartílica; S-W – Teste de Normalidade Shapiro-Wilk;  n - Distribuição Normal; 
A – ANOVA one way; K - Kruskal-Wallis; *p-valor ≤ 0,05; TE= tamanho do efeito (f de Cohen): 

0,10, pequeno; 0,25, intermediário; 0,4, grande. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As variáveis idade de institucionalização e velocidade da marcha mostraram-

se diferentes, quando comparadas em diferentes grupos etários, que estão 

revelados no teste posterior de Student-Newman-Keuls (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Diferença entre subgrupos etários (Rio de Janeiro, 2018) 

Comparações posteriores entre subgrupos Student-Newman-Keuls 

VARIÁVEL 
IDADE 

CLASSIFICAÇÃO  de 70 a 79 anos 80 anos ou mais 

IDADE DA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

de 60 a 69 anos  p<0,05 p<0,05 

de 70 a 79 anos  --- p<0,05 

80 anos ou mais   --- --- 

TEMPO DE MARCHA 

(seg) 

de 60 a 69 anos  ns p<0,05 

de 70 a 79 anos  --- p<0,05 

80 anos ou mais   --- --- 

 IDADE DA INSTITUCIONALIZAÇÃO (anos); VELOCIDADE DA MARCHA – velocidade da 
marcha (S); p<0,05 – diferença significativa; ns – não houve diferença significativa. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Tabela 9 mostra que houve diferenças significativas entre o grupo etário 

da seguinte forma: de 60 a 69 anos, ingressaram nas ILPIs com idade inferior aos 

idosos de 70 a 79 anos. Estes, por sua vez, ingressaram nas instituições mais 

jovens que os de 80 anos ou mais.  

Na velocidade da marcha, diferenciaram-se com os seguintes desempenhos: 

os idosos de 60 a 69 anos tiveram o mesmo desempenho que os idosos de 70 a 79 

anos. E ambos foram melhores do que o grupo dos mais velhos para percorrerem o 

percurso de 4,6 m.  

As Figuras 3 e 4 mostram os gráficos de regressão, em que são associadas 

as variáveis de estudo com o tempo de residência nas ILPIs que compuseram a 

pesquisa. 

Figura 03 - Gráficos de regressão entre o tempo de residência em ILPI com os 
sintomas depressivos, a velocidade da marcha, a força de preensão manual, as 

atividades básicas da vida diária e a fluência verbal (Rio de Janeiro, 2018) 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 
 
 

Figura 4 - Gráficos de regressão entre o tempo de residência em ILPI com os 
sintomas depressivos, a velocidade da marcha, a força de preensão manual, as 
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atividades básicas da vida diária e a fluência verbal (Rio de Janeiro, 2018)

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na Figura 3, o gráfico „a‟ mostra que houve uma correlação significativa 

entre os sintomas depressivos medidos pelo EDG–15 e o tempo de residência em 
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ILPIs com os seguintes resultados: rs = -0,318 e R² = 0,59. As demais associações 

propostas mostraram que o tempo de residência não as influenciou. 

A Tabela 10 traz as medidas de posição, os resultados dos testes de 

normalidade e a comparação das medidas por tempo de residência nas ILPIs dos 

participantes do estudo da seguinte forma: menor tempo (0,72 até 25,07 meses); 

tempo intermediário (30,91 até 73,86 meses); maior tempo (81,05 até 344,61 

meses). 

 

Tabela 10 - Medidas de posição, normalidade e comparação segundo a 
classificação do tempo de residência (Rio de Janeiro, 2018) 

VARIÁVEL 
CLASSIFICAÇÃO 
DO TEMPO DE 
RESIDÊNCIA 

 ̅ s  ̃ AI 
S-W 

P-valor 
Teste 

P-valor 
TE 

IDADE MENOR TEMPO 80,00 9,16 --- --- 0,14n 

0,90A 0,25 TEMPO INTERM 75,07 6,86 --- --- 0,51n 

MAIOR TEMPO 77,94 8,31 --- --- 0,29 n 

IMC MENOR TEMPO 25,50 2,78 --- --- 0,41n 

0,37 A 0,11 TEMPO INTERM 25,94 5,46 --- --- 0,07n 

MAIOR TEMPO 24,89 3,78 --- --- 0,82n 

IDADE DA 

INSTITUCIO-

NALIZAÇÃO 

MENOR TEMPO 75,40 9,16 --- --- 0,18n 

0,00 A * 0,56 TEMPO INTERM 70,73 6,97 --- --- 0,56n 

MAIOR TEMPO 64,65 10,68 --- --- 0,06n 

TEMPO DE 

MARCHA (seg) 

MENOR TEMPO --- --- 7,22 5,49 0,00 

0,03 K * 0,17 TEMPO INTERM --- --- 10,09 17,10 0,00 

MAIOR TEMPO 7,80 2,75 --- --- 0,3n 

FPM MENOR TEMPO 19,40 5,93 --- --- 0,74n 

0,29 A 0,06 TEMPO INTERM 19,10 7,06 --- --- 0,74n 

MAIOR TEMPO 20,47 8,44 --- --- 0,19n 

FLUENC MENOR TEMPO 8,53 3,96 --- --- 0,12n 

0,79 A 0,11 TEMPO INTERM 9,53 1,33 --- --- 0,82n 

MAIOR TEMPO 8,87 1,00 --- --- 0,26n 

EDG MENOR TEMPO 7,8 2,30 --- --- 0,18n 

0,03 K * 0,12 TEMPO INTERM --- --- 6,00 2,00 0,03 

MAIOR TEMPO --- --- 6,00 1,00 0,04 

KTZ MENOR TEMPO --- --- 18,00 4,00 0,00 
0,30 K  

TEMPO INTERM --- --- 16,00 3,00 0,01 
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MAIOR TEMPO --- --- 18,00 9,00 0,00 

ESCOLARIDADE MENOR TEMPO --- --- 7,66 11,0 0,00 

0,02 K * 0,13 TEMPO INTERM --- --- 5,00 6,00 0,05 

MAIOR TEMPO --- --- 4,00 5,50 0,00 

AEOA MENOR TEMPO --- --- 3,02 8,87 0,00 

0,29 K 0,01 TEMPO INTERM 5,54 3,85 --- --- 0,19n 

MAIOR TEMPO 5,32 3,14 --- --- 0,25n 

VELOA MENOR TEMPO 3,80 0,82 --- --- 0,16n 

0,31 A 0,22 TEMPO INTERM 3,55 0,72 --- --- 0,50n 

MAIOR TEMPO 3,44 0,44 --- --- 0,13n 

DISTOA MENOR TEMPO 172,76 37,06 --- --- 0,17n 

0,35 A 0,22 TEMPO INTERM 159,92 66,14 --- --- 0,50n 

MAIOR TEMPO 155,03 20,07 --- --- 0,13n 

AEOF MENOR TEMPO --- --- 4,01 3,25 0,00n 

0,29 K 0,00 TEMPO INTERM --- --- 4,80 9,04 0,00 

MAIOR TEMPO 6,72 6,51 --- --- 0,1 n 

VELOF MENOR TEMPO 4,15 1,05 --- --- 0,27n 

0,83 K 0,04 TEMPO INTERM --- --- 3,66 1,66 0,00 

MAIOR TEMPO --- --- --- --- 0,00 

DISTOF MENOR TEMPO 180,85 10,20 --- --- 0,50n 

0,88K 0,04 TEMPO INTERM --- --- 164,39 51,89 0,00 

MAIOR TEMPO --- --- 163,74 48,56 0,00 

IMC – Índice de Massa Corporal; IDADE INST - Idade que o idoso ingressou na ILPI; 

VELMARC – Velocidade da Marcha; FPM - Força de Preensão Manual (kg/f); FLUÊNCIA – 

Fluência Verbal; EDG – Escala de Depressão Geriátrica; KTZ – Escala de Dependência; 

AEOA – Área Elíptica 95% Olhos Abertos (cm²); VELOA – Velocidade Média do Centro de 

Pressão Olhos Abertos (cm/s); DISTOA – Distância Percorrida pelo Centro de Pressão 

Olhos Abertos (cm); AEOF – Área Elíptica 95% Olhos Fechados (cm²);  VELOF – 

Velocidade Média do Centro de Pressão Olhos Fechados (cm/s); DISTOF – Distância 

Percorrida pelo Centro de Pressão Olhos Fechados (cm).;  ̅ – Média; s – Desvio Padrão;  ̃ – 

Mediana; AI - Amplitude Interquartílica; S-W – Teste de Normalidade Shapiro-Wilk;  n - 

Distribuição Normal; A – ANOVA one way; K - Kruskal-Wallis; *p-valor ≤ 0,05; TE= tamanho 

do efeito (f de Cohen): 0,10, pequeno; 0,25, intermediário; 0,4, grande. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Depois de revelado que há diferença nas classes de tempo de residência 

pela Tabela 10, foram feitos os testes posteriores, em que se pôde verificar onde 

estão essas diferenças entre os subgrupos classificados, conforme o tempo de 
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residência em ILPIs, por meio do teste post hoc de Bonferroni ou Student-Newman-

Keuls (SNK) e de acordo com as necessidades impostas (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Testes posteriores, determinadas as diferenças entre os subgrupos 
classificados de forma ordinal pelo tempo de residência em ILPIs (Rio de Janeiro, 

2018) 

VARIÁVEL 
Classificação do tempo de 

residência 
Classificação do tempo 

de residência 
Bonferroni SNK 

IDADE DA 

INSTITUCIONA- 

LIZAÇÃO 

MENOR TEMPO TEMPO INTERM 0,01*  

MAIOR TEMPO 0,00*  

TEMPO INTERM MENOR TEMPO 0,01*  

MAIOR TEMPO 0,19  

MAIOR TEMPO MENOR TEMPO 0,00*  

TEMPO INTERM 0,19  

TEMPO DE 

MARCHA (seg) 

MENOR TEMPO TEMPO INTERM  0,02* 

MAIOR TEMPO  0,94 

TEMPO INTERM MENOR TEMPO  0,02* 

MAIOR TEMPO  0,02* 

MAIOR TEMPO MENOR TEMPO  0,94 

TEMPO INTERM  0,02* 

EDG 

MENOR TEMPO TEMPO INTERM  0,01* 

MAIOR TEMPO  0,05* 

TEMPO INTERM MENOR TEMPO  0,01* 

MAIOR TEMPO  0,71 

MAIOR TEMPO MENOR TEMPO  0,01* 

TEMPO INTERM  0,71 

ESCOLARIDADE 

MENOR TEMPO TEMPO INTERM  0,16 

MAIOR TEMPO  0,00* 

TEMPO INTERM MENOR TEMPO  0,21 

MAIOR TEMPO  0,16 

MAIOR TEMPO MENOR TEMPO  0,00* 

TEMPO INTERM  0,21 

EDG – Escala de Depressão Geriátrica; Bonferroni – Teste posterior de Bonferroni; SNK - 

Teste posterior de Student-Newman-Keuls; *diferença significativa. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na tabela anterior foi desvendado a diferença da variável intra-subgrupos 

por classificação de tempo de residência em ILPI. Chegou-se a esse resultado da 

seguinte forma: os idosos que residem na ILPIs há mais tempo foram 

institucionalizados mais jovens que os idosos que residem em tempo intermediário; 

e os idosos com tempo intermediário foram para as ILPIs com menos idade que os 

que estão há menos tempo nas instituições. 

Na velocidade da marcha, o tempo intermediário de residência teve os 

melhores desempenhos. Ficando o menor  e o maior tempo igualmente com a pior 

performance para percorrer o trajeto de 4,6 m. 

Na escala de depressão geriátrica, com menor tempo de residência, foram 

registrados mais sintomas depressivos que no tempo intermediário e no maior tempo 

de residência. 

Na Tabela 12 é apresentado o cruzamento de classificação de tempo de 

residência e a escala de depressão geriátrica de forma ordinal, o número de idosos 

em cada uma delas com o p-valor do teste Qui-quadrado. 

 

Tabela 12 - Tabulação cruzada das escalas ordinais de dependência e da depressão 

VARIÁVEL 

    TEMPO DE RESIDÊNCIA  

Total 

MENOR 

TEMPO 

TEMPO 

INTERMEDIÁRIO 

MAIOR 

TEMPO 

EDG 

CLASSIFICAÇÃO 

NÃO 

PRESENTE 

4 6 3 13 

LEVE 9 11 15 35 

ESTABELECI

DA 

5 1 0 6 

Total 18 18 18 54 

Qui-quadrado p-valor = 0,046. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No teste Qui-quadrado,  mostrou-se que há relação entre a maior 

classificação do EDG com o menor tempo de institucionalização desses idosos nas 

ILPIs estudadas. 

A Tabela 13 apresenta as medidas de posição, os resultados dos testes de 

normalidade e a comparação das medidas por classificação da escala de depressão 

geriátrica EDG – 15 da seguinte forma: depressão não presente, depressão leve e 

depressão estabelecida. 
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Tabela 13- Medidas de posição, normalidade e comparação segundo a classificação 
ordinal da EDG – 15 (Rio de Janeiro, 2018) 

VARIÁVEL 
Classificação da 

escala de geriátrica 
 ̅ s  ̃ AI 

S-W 
P-valor 

Teste 
P-valor 

TE 

IDADE NÃO PRESENTE 75,91 7,90 --- --- 0,56n 

0,31A 0,71 LEVE 78,16 8,82 --- --- 0,18 n 

ESTABELECIDA 78,70 5,50 --- --- 0,96 n 

IMC NÃO PRESENTE 23,34 4,53 --- --- 0,13 n 

0,25 A 0,29 LEVE 25,80 3,90 --- --- 0,53 n 

ESTABELECIDA 26,55 3,20 --- --- 0,93 n 

TEMPO NÃO PRESENTE --- --- 39,66 45,00 0,00 

0,01w 0,16 LEVE --- --- 88,80 102,64 0,00 

ESTABELECIDA --- --- 4,00 28,22 0,00 

IDADE INST NÃO PRESENTE 70,36 9,23 --- --- 0,35 n 

0,27 A 0,18 LEVE 70,26 11,65 --- --- 0,19 n 

ESTABELECIDA 76,80 4,32 --- --- 0,50 n 

TEMPO DE 

MARCHA (seg) 

NÃO PRESENTE 7,72 2,42 --- --- 0,33 n 

0,37 w 0,03 LEVE --- --- 9,19 6,59 0,00 

ESTABELECIDA --- --- 15,60 25,67 0,00 

FPM NÃO PRESENTE 17,04 7,13 --- --- 0,52 n 

0,56 A 0,15 LEVE 19,14 7,87 --- --- 0,51 n 

ESTABELECIDA 19,90 3,78 --- --- 0,62 n 

FLUENC NÃO PRESENTE 7,27 5,46 --- --- 0,41 n 

0,23 A 0,20 LEVE 9,19 4,03 --- --- 0,12 n 

ESTABELECIDA 10,00 3,67 --- --- 0,14 n 

KTZ NÃO PRESENTE --- --- 18,00 0,00 0,00 

0,04 w 0,11 LEVE --- --- 16,00 3,00 0,00 

ESTABELECIDA 15,60 --- --- 2,88 0,26 n 

ESCOLARIDADE NÃO PRESENTE 7,00 4,66 --- --- 0,12 n 

0,06 w 0,10 LEVE --- --- 4,00 6,00 0,00 

ESTABELECIDA 9,60 5,50 --- --- 0,116 n 

AEOA NÃO PRESENTE --- --- 1,60 3,00 0,04 

0,00 w 0,17 LEVE --- --- 4,24 6,22 0,01 

ESTABELECIDA 10,68 5,50 --- --- 0,85 n 

VELOA NÃO PRESENTE 3,40 0,57 --- --- 0,82 n 
0,08 w 0,09 

LEVE --- --- 3,42 0,76 0,00  
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ESTABELECIDA 4,14 0,48 --- --- 0,54 n 

DISTOA NÃO PRESENTE 153,11 25,77 --- --- 0,82 n 

0,08 w 0,09 LEVE --- --- 154,26 34,07 0,00 

ESTABELECIDA 186,33 38,22 --- --- 0,54 n 

AEOF NÃO PRESENTE 2,84 1,68 --- --- 0,00 

0,07 A 0,38 LEVE 4,80 8,83 --- --- 0,00 

ESTABELECIDA 8,11 6,23 --- --- 0,00 

VELOF NÃO PRESENTE 3,52 0,56 --- --- 0,78n 

0,09 w 0,09 LEVE --- --- 3,67 1,13 0,00  

ESTABELECIDA 4,80 0,93 --- --- 0,46 n 

DISTOF NÃO PRESENTE 158,56 25,36 --- --- 0,77 n 

0,11 w 0,08 LEVE --- --- 165,50 50,67 0,00 

ESTABELECIDA 202,71 26,51 ---- --- 0,33 n 

IMC – Índice de Massa Corporal; IDADE INST - Idade que o idoso ingressou na ILPI; 
VELMARC – Velocidade da Marcha; FPM - Força de Preensão Manual (kg/f); FLUÊNCIA – 
Fluência Verbal; EDG – Escala de Depressão Geriátrica; KTZ – Escala de Dependência; 
AEOA – Área Elíptica, 95% Olhos Abertos (cm²); VELOA – Velocidade Média do Centro de 
Pressão Olhos Abertos (cm/s); DISTOA – Distância Percorrida pelo Centro de Pressão 
Olhos Abertos (cm); AEOF – Área Elíptica, 95% Olhos Fechados (cm²); VELOF – 
Velocidade Média do Centro de Pressão Olhos Fechados (cm/s); DISTOF – Distância 
Percorrida pelo Centro de Pressão Olhos Fechados (cm).;  ̅ – Média; s – Desvio Padrão;  ̃ – 
Mediana; AI - Amplitude Interquartílica; S-W – Teste de Normalidade Shapiro-Wilk; n - 
Distribuição Normal; A – ANOVA one way; K - Kruskal-Wallis; *p-valor ≤ 0,05; TE= tamanho 
do efeito (f de Cohen): 0,10, pequeno; 0,25, intermediário; 0,4, grande. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 A classificação do EDG–15 mostrou diferenças quando comparadas suas 

medidas no tempo de residência, nas ADVB (KTZ) e na área elíptica do CoP com os 

olhos abertos. Tais diferenças intra-subgrupos são vistas na Tabela 14, após teste 

Student-Newman-Keuls.  

 
Tabela 14 - Testes posteriores determinando as diferenças entre os subgrupos 

classificados de forma ordinal do EDG – 15 (Rio de Janeiro, 2018) 

Comparações posteriores entre subgrupos Student-Newman-Keuls  

VARIÁVEL 
Classificação da escala 

de geriátrica  LEVE ESTABELECIDA 

TEMPO DE 

RESIDÊNCIA  

NÃO PRESENTE  ns p<0,05 

LEVE  --- p<0,05 

ESTABELECIDA  --- --- 

KTZ NÃO PRESENTE  p<0,05 p<0,05 

LEVE  --- ns 

ESTABELECIDA  ns --- 
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AEOA NÃO PRESENTE  ns p<0,05 

LEVE  --- p<0,05 

ESTABELECIDA  --- --- 

KTZ – Escala de Dependência; AEOA – Área Elíptica 95% Olhos Abertos (cm²); p<0,05 – 
Diferença Significativa, ns – Não Houve Diferença Significativa. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As diferenças entre os subgrupos, quando comparadas ao tempo de 

residência, mostrou que os indivíduos com depressão estabelecida residem há 

menos tempo que os que apresentam depressão leve ou não presente. Quando é 

comparado o índice de Kartz, os indivíduos idosos da amostra indicam que os 

sintomas depressivos influem nos níveis de dependência da seguinte forma: não 

presente, maior que depressão leve; não presente, maior que depressão 

estabelecida, salientando que os valores dos escores do KTZ são maiores para os 

menos dependentes.  
Nas comparações das áreas elípticas do CoP, essas se mostraram que 

quanto maiores os sintomas depressivos, maior a área percorrida, com as seguintes 

diferenças: não presente, menor que depressão leve e não presente, menor que a 

depressão estabelecida. 

 A Tabela 15 mostra as medidas de posição, os resultados dos testes de 

normalidade e a comparação das medidas por classificação dos níveis de 

dependência desta forma: independente, dependência moderada e muito 

dependente. 

 

Tabela 15 - Medidas de posição, normalidade e comparação segundo a 
classificação dos níveis de dependência (Rio de Janeiro, 2018) 

 

Classificação 

por 

dependência 

 ̅ S  ̃ AI 
S-W 

P-valor 
Teste 

P-valor 
TE 

IDADE INDEP 76,38 7,8 --- --- 0,32n 

0,37A 0,16 MODERADA 79,76 7,30 --- --- 0,69 n 

MUITO DEP 77,25 14,38 --- --- 0,56 n 

IMC INDEP 25,26 3,34 --- --- 0,26 n 

0,84 A 0,28 MODERADA 24,67 5,04 --- --- 0,08 n 

MUITO DEP 28,37 3,10 --- --- 0,39 n 

TEMPO INDEP --- --- 18,67 74,91 0,00 0,20 w 0,05 
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MODERADA 56,00 41,33 --- --- 0,06 n 

MUITO DEP 34,17 43,86 --- --- 0,11 n 

IDADE INST INDEP 68,77 11,04 --- --- 0,06 n 

0,17 A 0,21 MODERADA 73,31 9,35 --- --- 0,69 n 

MUITO DEP 73,71 9,35 --- --- 0,56 n 

TEMPO DE 

MARCHA (seg) 

INDEP --- --- 6,98 2,86 0,03 

0,00 w 0,24 MODERADA --- --- 10,84 11,21 0,00 

MUITO DEP 13,62 8,97 --- --- 0,80 n 

FPM INDEP 20,82 7,17 --- --- 0,25 n 

0,14 A 0,28 MODERADA 16,50 6,88 --- --- 0,73 n 

MUITO DEP 14,62 7,29 --- --- 0,39 n 

FLUENC INDEP 9,26 9.2 --- --- 0,24 n 

0,28 A 0,23 MODERADA 8,84 4,618.4 --- --- 0,81 n 

MUITO DEP 5,50 3,31 --- ---- 0,24 n 

EDG INDEP --- --- 6,00 2,00 0,00 

0,04 w 0,11 MODERADA 7,29 1,79 --- --- 0,23 n 

MUITO DEP 7,75 1,70 --- --- 0,85 n 

ESCOLA-

RIDADE 

INDEP --- --- 5,00 4,50 0,00 

0,09 w 0,12 MODERADA --- --- 5,00 8,00 0,01 

MUITO DEP 5,75 4,00 --- --- 0,23 n 

AEOA INDEP --- --- 3,29 4,61 0,00 

0,25 w 0,05 MODERADA 6,27 3,18 --- --- 0,13 n 

MUITO DEP 5,22 3,69 --- --- 0,57 n 

VELOA INDEP --- --- 3,31 0,85 0,02 

0,44 w 0,03 MODERADA 3,70 0,76 --- --- 0,64 n 

MUITO DEP 3,63 0,52 --- --- 0,89 n 

DISTOA INDEP --- --- 159,18 38,67 0,02 

0,44 w 0,03 MODERADA 166,67 34,22 --- --- 0,64 n 

MUITO DEP 163,38 23,80 --- --- 0,89 n 

AEOF INDEP --- --- 4,36 3,87 0,01 

0,36 w 0,03 MODERADA --- --- 7,67 9,26 0,00 

MUITO DEP 8,23 6,06 --- --- 0,06 n 

VELOF INDEP --- --- 3,58 1,15 0,01 

0,35 w 0,03 MODERADA --- --- 3,76 1,16 0,00 

MUITO DEP 4,67 1,28 --- --- 0,83 n 

DISTOF INDEP --- --- 161,45 51,72 0,01 0,41w 0,03 
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MODERADA --- --- 169,36 52,17 0,00 

MUITO DEP 193,65 40,36 --- --- 0,99 n 

IMC – Índice de Massa Corporal; IDADE INST - Idade que o idoso ingressou na ILPI; 
VELMARC – Velocidade da Marcha; FPM - Força de Preensão Manual (kg/f); FLUÊNCIA – 
Fluência Verbal; EDG – Escala de Depressão Geriátrica; KTZ – Escala de Dependência; 
AEOA – Área Elíptica, 95% Olhos Abertos (cm²); VELOA – Velocidade Média do Centro de 
Pressão Olhos Abertos (cm/s); DISTOA – Distância Percorrida pelo Centro de Pressão 
Olhos Abertos (cm); AEOF – Área Elíptica, 95% Olhos Fechados (cm²); VELOF – 
Velocidade Média do Centro de Pressão Olhos Fechados (cm/s); DISTOF – Distância 

Percorrida pelo Centro de Pressão Olhos Fechados (cm).;  ̅ – Média; s – Desvio Padrão;  ̃ – 
Mediana; AI - Amplitude Interquartílica; S-W – Teste de Normalidade Shapiro-Wilk;  n - 
distribuição normal; A – ANOVA one way; K - Kruskal-Wallis; *p-valor ≤ 0,05; TE= tamanho do 
efeito (f de Cohen): 0,10, pequeno; 0,25, intermediário; 0,4, grande. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na classificação dependência as diferenças são perceptíveis, quando 

comparadas às suas medidas pela velocidade da marcha, pela escala de depressão 

geriátrica e pela escolaridade. Tais diferenças intra-subgrupos são vistas na Tabela 

16 após teste Student-Newman-Keuls. 

 

Tabela 16 - Testes posteriores onde são determinadas as diferenças entre os 
subgrupos classificados de forma ordinal do da escala de dependência (Rio de 

Janeiro, 2018) 

Comparações posteriores entre subgrupos Student-Newman-Keuls 

VARIÁVEL 
Classificação por 

dependência  MODERADA MUITO DEP 

TEMPO DE 

MARCHA (seg) 

INDEP  p<0,05 p<0,05 

MODERADA  --- ns 

MUITO DEP  --- --- 

EDG INDEP  ns p<0,05 

MODERADA  --- ns 

MUITO DEP  --- --- 

ESCOLARIDADE INDEP    

MODERADA  ---  

MUITO DEP  --- --- 

p<0,05 – diferença significativa, ns – não houve diferença significativa. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Tabela 16 indicou que houve diferença entre o subgrupo independente 

que teve maior velocidade do que aqueles que têm dependência moderada. Assim 

como os mais dependentes conseguiram melhores resultados dos que têm 

dependência moderada. Na EDG–15, é visto que o indivíduo independente tem 

menos sintomas depressivos que os muito dependentes O cruzamento da 
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classificação e o número de idosos em cada uma delas com o p-valor do teste Qui-

quadrado estão apresentados na Tabela 17. 
                                                                                     

Tabela 17 - Tabulação cruzada das escalas ordinais de dependência e da depressão 

 

EDG_CLASSIFICAÇÃO Total 

NÃO 

PRESENTE LEVE ESTABELECIDA  

DEPENDÊNCIA 

CLASSIFICAÇÃO 

INDEP 10 15 3 28 

MODERAD

A 

3 18 1 22 

MUITO 

DEP 

0 4 2 6 

Total 13 37 6 56 

Qui-quadrado p-valor = 0,054. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O teste Qui-quadrado, apresentado na tabela anterior, mostrou uma relação 

entre os níveis moderados de dependência e a classificação leve de sintomas 

depressivos. Deve-se salientar que 25 sujeitos da pesquisa (44,64%) combinam 

sintomas depressivos com alguma dependência para a execução ABVDs. Fato que 

eleva a razão de chances (OR) dos idosos residentes nestas ILPIs com sintomas 

depressivos e sem dependentes de algum auxílio externo para a execução de suas 

tarefas (Tabela 18).  

 
Tabela 18 - Razão de chances de dependência de idosos residentes com sintomas 

depressivos 

 Com dependência Sem dependência Total 

Sintomas 
depressivos 
presentes 

25 (a) 18 (b) (a+b) = 43 

Sintomas 
depressivos  
ausentes 

3 (c) 10 (d) (c+d) = 13 

 
Total 

(a+c) = 28 (b+d) = 28 (a+b+c+d) = 56 

OR = (a/c) / (b/d)   4,62 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A tabela apresentada mostra que o idoso residente nas ILPIs participante da 

pesquisa tem cerca de 4,6 vezes mais chances de ter algum tipo de dependência 

para suas ABVDs quando tem sintomas depressivos ou depressão estabelecida. 
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Isso foi calculado a partir da probabilidade de ocorrer algum tipo de dependência, 

dividida pela probabilidade de que não ocorra. 

 

Tabela 19 - Análise de covariância utilizando a EDG como variável de 
confundimento minimizada, segundo a classificação do tempo de residência (Rio de 

Janeiro, 2018) 

 
CLASSIFICAÇÃO DO 
TEMPO DE 
RESIDÊNCIA 

  Teste P-valor TE 

TEMPO DE 

MARCHA (seg) 

MENOR TEMPO 7,02a 

 

0,00 0,51 TEMPO INTERM 16,97a 

MAIOR TEMPO 9,03a 

FPM MENOR TEMPO 15,56b 

0,14 0,27 TEMPO INTERM 18,51b 

MAIOR TEMPO 20,7b 

AEOA MENOR TEMPO 3,92c 

0,05 0,36 TEMPO INTERM 5,99c 

MAIOR TEMPO 5,78c 

VELOA MENOR TEMPO 3,69c 

0,71 0,11 TEMPO INTERM 3,66c 

MAIOR TEMPO 3,48c 

DISTOA MENOR TEMPO 166,24c 

0,71 0,11 TEMPO INTERM 164,85c 

MAIOR TEMPO 156,66c 

AEOF MENOR TEMPO 4,28d 

0,13 0,30 TEMPO INTERM 7,61d 

MAIOR TEMPO 7,03d 

VELOF MENOR TEMPO 4,01d 

0,93 0,05 TEMPO INTERM 4,12d 

MAIOR TEMPO 3,93d 

DISTOF MENOR TEMPO 175,60d 

0,90 0,06 TEMPO INTERM 185,05d 

MAIOR TEMPO 176,73d 

As covariáveis que aparecem no modelo são avaliadas nos seguintes valores: a - EDG = 
7,0000; b - EDG = 7,0192; c - EDG = 6,9020; d - EDG = 6,8958. 
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Depois de revelado que há diferença nas classes de tempo de residência para 

a velocidade da marcha e AEOA, foram feitos os testes posteriores com ajustamento 

para diversas comparações. Os resultados estão presentes na Tabela 20.  

 

Tabela 20 - Testes posteriores à análise de covariância, determinando as diferenças 
entre os subgrupos classificados de forma ordinal pelo tempo de residência em ILPIs 

(Rio de Janeiro, 2018) 

VARIÁVEL 
Classificação do tempo 

de residência 
Classificação do tempo de 

residência 
Bonferroni 

TEMPO DE 

MARCHA (seg) 

MENOR TEMPO TEMPO INTERM 0,00 

MAIOR TEMPO 1,00 

TEMPO INTERM MENOR TEMPO 0,00 

MAIOR TEMPO 0,01 

MAIOR TEMPO MENOR TEMPO 1,00 

TEMPO INTERM 0,01 

AEOA 

MENOR TEMPO TEMPO INTERM 0,18 

MAIOR TEMPO 0,08 

TEMPO INTERM MENOR TEMPO 0,18 

MAIOR TEMPO 1,00 

MAIOR TEMPO MENOR TEMPO 0,08 

TEMPO INTERM 1,00 

Ajustamento para diversas comparações com teste de Bonferroni, baseado em médias 

marginais estimadas. 

 

A Tabela 20 mostra as diferenças entre o tempo de marcha nos 4,6 m 

estipulados que apontam o melhor desempenho do grupo de tempo intermediário de 

residência, tendo os demais grupos não se diferenciado em suas baixas 

performances.  

 

5 DISCUSSÃO 

Na discrição dos resultados, 30,35% dos idosos estão com baixo peso, 

48,21% com peso normal, 1,78% pré-obesos e 19,64% obesos, segundo os pontos 
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de corte da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS, 2002). O que mostra que 

mais da metade dos idosos estão fora dos padrões estabelecidos.  

O estado nutricional de idosos residentes em ILPIs, além do ato de se 

alimentar, abarca uma complexa rede de fatores intervenientes, tais como: o 

isolamento social, as doenças crônicas, as incapacidades, as alterações fisiológicas 

decorrentes da idade, o estilo de vida e os fatores socioeconômicos. Pode haver 

uma grande diferença entre os indivíduos do mesmo grupo (CAMPOS; MONTEIRO; 

ORNELAS, 2000; GARIBALLA; SINCLAIR, 1998; PERISSINOTTO et al., 2002). 

Na presente pesquisa, o IMC médio encontrado em homens foi 25,55kg/m², 

com o desvio padrão de 4,12kg/m². Nas mulheres, o valor foi de 24,80 kg/m, com 

4,04kg/m² de desvio padrão. Valores esses inferiores aos levantados em estudos em 

idosos no Brasil e superiores aos encontrados em estudos em ILPIs realizados em 

Santa Catarina e no Ceará.  

Logo, a institucionalização em ILPIs pode influir nas características 

nutricionais do residente e, consequentemente, na sua composição corporal. Porém, 

essa inferência deve ser cuidadosa, levando-se em consideração outros fatores, 

como doenças, a ingesta calórica e as possibilidades de adquirir os alimentos.  

Um fato apresentado nos resultados (Tabela 10) demonstra que o perfil da 

idade em que os idosos ingressam nas ILPIs participantes da presente pesquisa 

sugere uma mudança na necessidade mais antecipada do seu serviço. Os idosos 

com maior tempo de residência ingressaram nas ILPIs com menos idade que os que 

residem no tempo intermediário, que por sua vez são mais jovem que os residentes 

há menos tempo 64,65 (± 9,16); 70,73 (± 6,97) e 75,40 (± 10,68). Tal acontecimento 

pode demonstrar que as famílias dos tempos mais contemporâneos conseguem 

conciliar a vida cotidiana com o cuidado dos mais velhos por mais tempo, não 

dependendo assim da terceirização dessa função. Outro ponto que pode ser 

discutido no campo das hipóteses é a ampliação do tempo que os idosos podem 

manter suas capacidades, o que pode indicar que cada vez mais tarde estes perdem 

sua autonomia funcional.  

A velocidade da marcha para os idosos do sexo masculino teve como 

mediana 9,42 (s) e para as mulheres idosas. 9,80 (s). Essa medida não apresentou 

diferença significativa (p=0,43), sendo o tamanho do efeito, (TE) = 0,16, mostrando 

que ambos estão mais lentos do que o proposto pelos pontos de corte proposto por 

Fried et al. (2001). Quando esses indivíduos são estratificados pela idade, há uma 
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diferença significativa entre os idosos de 60 a 69 anos e os de 70 a 79 anos em 

relação aos idosos residentes com 80 anos ou mais (p=0,05 com TE= 0,11).  

O resultado se mostra em consonância com o do estudo de Abreu e Caldas 

(2008), que teve por objetivo correlacionar a idade de idosos praticantes e não 

praticantes de exercícios com a velocidade da marcha. Nesse estudo, eles 

perceberam que velocidade de marcha declinou com a idade nos dois grupos 

estudados. Quando a velocidade da marcha foi associada, não mostrou correlação 

significativa com o tempo que o idoso reside na ILPI (Gráfico b da Figura 4). Quando 

esses mesmos idosos foram estratificados por tempo de residência, identificou-se 

diferença significativa. Os dois grupos com as melhores performances foram: o de 

menor tempo de residência e o de maior tempo de residência, ficando o tempo 

intermediário com o pior resultado (p=0,03 e TE= 0,17). Vale rever as Tabelas 10 e 

11 para ilustração desse fato.  

Quando a velocidade da marcha foi comparada entre os grupos 

estratificados pelos níveis de sintomas depressivos (Tabela 13), não se estabeleceu 

diferença significativa. Apesar da possível tendência central entre as medidas, as 

quais mostram que quanto maior o escore do EDG-15, mais lenta é a velocidade. 

Conforme se dividem os grupos estratificados pelos escores do EDG–15, essa 

possibilidade refuta-se pelo pequeno tamanho do efeito (0,03).  

Essa mesma variável mostrou-se diferente quando o grupo foi estratificado 

por níveis de dependência da seguinte forma: o grupo independente apresentou 

maior velocidade que os grupos de dependência moderada e muito dependentes. 

Não havendo significância do grupo dependência moderada e muito dependentes 

(p=0,00 e TE= 0,24). Esses resultados são mostrados nas Tabelas 15 e 16.  

Na tentativa de reduzir o efeito dos sintomas depressivos sobre a velocidade 

da marcha, foi feita uma análise de covariância (ANCOVA), tendo como variável de 

confundimento a depressão e a variável independente, o tempo de residência. 

Assim, alcançaram-se resultados similares aos de tempo de residência e velocidade 

sem a inclusão da depressão como covariável. Os melhores desempenhos foram do 

grupo menor tempo de residência e do grupo maior tempo de residência, ficando o 

grupo de tempo intermediário com o pior tempo para percorrer os 4,6 metros. No 

entanto, com um TE mais expressivo 0,51 (Tabelas 19 e 20).  

Em um estudo, idosos residentes em uma ILPI da cidade de Natal (Rio 

Grande do Norte) com 3,4 anos de residência de média, que se traduz em 
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aproximadamente em 40,8 meses e 76,2 anos de idade, tiveram medidas que se 

aproximam do presente trabalho. A média de velocidade dos idosos de Natal era de 

0,8 m/s, o que vale proporcionalmente 3,68s para percorrer os 4,6 metros. Tal valor 

está completamente em desacordo com os nossos achados.  

Morcelli et al. (2018) apresentou um estudo em que um dos objetivos era 

estipular diferenças do torque de flexão e extensão dos membros inferiores entre 

mulheres idosas. Foi estipulado o ponto de corte em igual ou menor que 1,22 m/s 

(functional speed), proporcionalmente 5,61s para percorrer os 4,6. Encontraram 

diferenças significativas na extensão do quadril, flexão do joelho, extensão de joelho 

e flexão plantar entre rápidos functional speed, com média de 1,42m/s (6,53s para 

4,6m) e lentos slow speed, média de 10,11m/s (5,10s para 4,6m).  

Logo, os idosos que tiveram os melhores resultados de torque foram aqueles 

com a maior velocidade functional speed. Outro resultado significativo foi a idade 

dos idosos, 63,56 Nm (± 3,66) para functional speed e 71,06 Nm (± 7,66) para o slow 

speed. Esses resultados estão de acordo com todo o conhecimento acumulado 

quando se trata de idosos comunitários.  

Além da dinapenia, outros fatores podem corroborar com a redução da 

velocidade da marcha. Como exemplo, tem-se a diminuição do controle da postura e 

de incidência de quedas, que culminam na necessidade de um caminhar mais 

seguro. Isto pode ser representado pela fase de duplo apoio, diminuindo a 

velocidade da marcha (PIJNAPPELS; BOBBERT; VAN DIEËN, 2000; MONTERO-

ODASSO et al., 2005).  

Quanto a FPM dos idosos residentes em ILPIs da presente pesquisa, foram 

alcançados os valores de 18,37kg/f ±7,32 na amostra (Tabela 3). Quando divididos 

por sexo, o resultado foi de 21,64kg/f ±6,53 e 12,50kg/f ±4,61. Quando estes foram 

submetidos à comparação (Tabela 7) através do teste t para grupos independentes, 

mostraram que houve diferença significativa (p=0,00 TE= 0,15).  

Esses mesmos idosos foram comparados por análise de variância em 

estratos de idade de 60 a 69 anos e de 70 a 79 anos. Com 80 anos ou mais não 

foram mostradas diferenças significativas (p=0,38), como mostra a Tabela 8.  

O gráfico da Figura 3 mostra que não houve correlação significativa entre o 

tempo de residência e a FPM. Porém, há uma tendência de que quanto maior o 

tempo, melhor a força. Isso pode ser explicado por dados de valores extremos de 

alguns sujeitos.  
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A análise de variância aplicada para os extratos de tempo de residência 

mostra que as medidas são similares, com p=0,29 e TE= 0,06, de acordo com a 

Tabela 10. Quando estes mesmos grupos são comparados por estrados de tempo 

de residência, com os efeitos dos sintomas depressivos minimizados, usando 

análise de covariância (ANCOVA), esse teste também não mostra significâncias 

estatísticas, p>0,05 que tem uma TE=0,27 (Tabela 19). 

Os estudos de Mathiowetz et al. (1985) e de Novaes et al. (2009) despontam 

que os idosos residentes em ILPIs da presente pesquisa, quando comparados aos 

comunitários, mostram que estão muito abaixo dos parâmetros alcançados nestes 

experimentos. Já em um estudo feito em Goiânia (Goiás) com idosos que vivem em 

ILPIs (OLIVEIRA, 2011), obteve-se uma FPM média de 17,83 kg/f em idosos com a 

idade média de 74,3 anos. Fato que se mostra muito próximo do presente estudo. 

Quanto à descrição da FPM e a velocidade da marcha, deve-se salientar 

que estes parâmetros cinéticos constam como marcadores do fenótipo de 

fragilidade, juntamente com a fadiga, o baixo nível de atividade física e a perda não 

intencional de massa corporal, quando associados no mínimo três dos cinco (FRIED 

et al., 2001). Estes últimos não foram mesurados nesta pesquisa devido à falta de 

condições na confiabilidade dos autorrelatos dos idosos.  

Tal fenótipo também pode ter uma consideração para o estado de pré-

fragilidade, o que ocorre quando há coincidência de dois dos índices abaixo do que 

é estabelecido. No caso desta pesquisa, há uma prevalência de 66,06% dos idosos 

residentes nas ILPIs estudadas, estando abaixo do recomendado para a velocidade 

da marcha e da FPM, concomitantemente. 

Mathiowetz et al. (1985) propôs dados normativos de FPM para a população 

entre 70 e 74 anos. A média dessa força foi de 34,2kg/f na mão direita e 29,5kg/f na 

mão esquerda para homens. Já para as mulheres, os valores foram de 21,0 kg/f e 

20,0kg/f, respectivamente. Em estudo para predição da força de preensão manual 

em idosos no Brasil (NOVAES et al., 2009), obtive-se uma FPM de 41,1 kg/f para 

idosos entre 60 e 69 anos do sexo masculino e 23,8 kg/f, para o sexo feminino. 

Quanto aos idosos com mais de 70 anos, verificaram uma FPM de 37,4 kg/f para os 

homens e 23,8 kg/f em mulheres, todos na mão dominante.  

Costa e Neri (2011), com o propósito de investigar relações entre 

indicadores de fragilidade e o nível de atividade física, por meio de duas 

metodologias, avaliam o grau de concordância entre os testes feitos pelos dois 
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critérios em amostra probabilística de 689 idosos. Entre eles, homens e mulheres 

residentes da zona urbana de Campinas (São Paulo), e em diferentes faixas de 

idade e renda.  

Tais estudos obtiveram os seguintes resultados: 16,96% com força de 

preensão abaixo do ponto de corte e 15,87% com lentidão de marcha; 43,02% 

mostrando também que houve associações entre baixo nível de gasto calórico e 

baixa força de preensão, além de lentidão de marcha e idade avançada. Trabalho 

participante dos estudos multicêntricos da rede FIBRA (fragilidade em idosos 

brasileiros).  

A fluência verbal semântica trata da categoria que têm seus pontos de corte 

em nove palavras para escolaridade baixa, menor que oito anos, e 13 palavras para 

os que tivessem oito ou mais anos de estudo (NITRINI et al., 2005). Esse teste, que 

pode ser usado como indicador de mudanças associadas às fases anteriores da 

demência (MONSCH et al., 1992), teve os seguintes resultados em nossa amostra: 

8,82 ±4,37, considerando a amostra total de 56 idosos; 28,57% com o rendimento 

melhor que o ponto de corte, com 71,43% abaixo do estabelecido por Nitrini et al. 

(2005).  

Quando comparados ao teste de medidas não relacionadas ao “teste t de 

student”, conforme o sexo, não apresentaram diferenças (p = 0,31 TE= 0,46). Tão 

pouco quando estratificados por idade com análise de variância do teste Mann-

Whitney (p = 0,31 TE= 0,04), na correlação de Spearman (rs=0,09 – p>0,05). Na 

análise de variância de uma entrada (ANOVA one way), que comparou a fluência 

verbal dessa amostra por tempo de ILPI, foi apresentado p=0,79 com o tamanho do 

efeito de 0,11. Isso mostra que o tempo de residência não foi determinante neste 

estudo.  

Wilson et al. (2002), corroborando com o presente estudo a partir de uma 

coorte de 4.392 idosos comunitários em Chicago (EUA), verificou que não houve 

associação com idade, sexo ou escolaridade. Estes idosos fizeram duas ou três 

entrevistas estruturadas, com intervalo de três anos, sendo acompanhados por 5,3 

anos em média. Para cada sintoma depressivo, o grau de declínio cognitivo 

aumentava, em média, 5%.  

Foi observado que idosos deprimidos exibem déficits cognitivos mais 

acentuados e, muitas vezes, diferentes dos observados em idosos com sintomas. As 

principais alterações observadas foram em provas de atenção dividida, velocidade 
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psicomotora, memória de reconhecimento e planejamento. Esses resultados 

sugerem que a depressão afeta mais as funções executivas.  

Neste mesmo estudo, os autores verificaram correlação (r= -0,60 p=0,0005) 

nas latências de resposta no desempenho do teste Cambridge Neuropsychological 

Test Automated Battery (CANTAB), com o número de episódios de depressão 

sofrida e com tamanho ventricular medidos na planimetria, feita com o uso de 

tomografia. Os resultados, portanto, mostram que a depressão em idosos está 

associada a um grau significativo de déficit em testes sensíveis à disfunção do 

lóbulo frontal. Na descrição do estudo, a performance na fluência verbal de 90s foi 

de 23,5 ±8.1 para o controle, 15,2 ±3,6 para os depressivos e nos recuperados da 

depressão, 16,01 ±3,6 (BEATS; SAHAKIAN, 1996). Deve-se considerar que esse 

teste de fluência verbal tem um tempo para as respostas dos voluntários 1/3 maior 

do que os utilizados nos experimentos da presente pesquisa. 

Ao abordar as medidas da EDG-15, tem-se o resultado da mediana de 7,0 

sintomas depressivos, não havendo diferença significativa entre homens e mulheres, 

p=0,87. Por estratos de tempo de residência, houve diferença significativa p=0,03 e 

TE=0,12. Conforme os resultados, o menor tempo de residência foi de 7,80 ±2,35; 

tempo intermediário de residência foi de 6,00 ±2,00 e maior tempo de residência 

apresentou o valor de 6,00±1,00.  

Isso mostra que o menor tempo de residência e o maior número de 

sintomas, tendo o tempo intermediário e o maior tempo com medidas equivalentes, 

apresentadas nas Tabelas 10 e 11. Quando são apresentadas as medidas de 

associação feitas pelo teste de correlação de Spearman e por regressão, fica 

constatado que houve correlação inversa moderada entre o tempo de residência e a 

EDG-15 (rs=-0,32, p<0,05), associação que também foi verificada quando o EDG–15 

foi submetido ao x² (p=0,04 TE= 0,23).  

Quando se considera medida do EDG–15 em uma medida ordinal e 

submetida ao Qui-quadrado e ao Risco Relativo, é visto sua relação com os níveis 

de dependência (independente, dependência moderada e muito dependente). Logo, 

tem-se um p-valor de 0,05 com o tamanho do efeito de 0,28, como identificado na 

tabela de tabulação cruzada. O Risco Relativo é igual a 4,62, para que os indivíduos 

com sintomas depressivos tenham algum tipo de dependência, como visto na Tabela 

18. 
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Está bem estabelecido na literatura que a institucionalização em ILPI produz 

efeitos físicos e psicológicos negativos nos idosos (ROBINSON, 2002). Esse 

fenômeno modifica-se de acordo com cada idoso, o que depende de muitos fatores 

relacionados à própria individualidade e às características do processo de 

institucionalização. (WALKER et al., 2007; ROBINSON, 2002; PHILLIPS; RANTZ;  

PETROSKI, 2011).  

Segundo Forsell e Winbland (1999), que estudou 198 homens e 677 

mulheres idosas, entre 78 e 102 anos de idade, com um seguimento de três anos, 

identificou-se que a residência em ILPIs e o tempo de institucionalização foram 

apontados como fatores de risco para a depressão em idosos. Nesta pesquisa 

também foi constatado que incidência de depressão foi ligeiramente menor para 

população muito idosa do que para idosos mais jovens, o que também se assemelha 

com os achados deste estudo que não demonstram significância estatística nas 

diferenças dos grupos etários. 

Em uma avaliação geriátrica mais abrangente, o estudo transversal de 

Horwath e Szczerbińska (2017), realizado com 290 residentes em ILPIs, na Cracóvia 

(Polônia), os sintomas de depressão foram observados em 33,8% dos residentes 

nas ILPIs. Foram encontrados alguns fatores que independem da variável idade, tais 

como: dor diária, existência de distúrbios psiquiátricos, além da depressão, presença 

de sintomas comportamentais e/ou psicóticos, distúrbios do sono, dispneia e 

sensação de solidão.  

Notaram-se algumas diferenças na manifestação de depressão, dependendo 

da idade, em pessoas mais velhas. Em residentes com idade igual ou superior a 80 

anos, dependência moderada nas AVDs, dispneia e tendência de entrar em conflito 

com outros foram significativamente associados com maior prevalência de 

depressão. Por sua vez, os residentes menores de 80 anos apresentaram mais 

frequentemente sintomas de depressão em resposta ao estresse experimentado nos 

últimos 90 dias. Fato este que pode corroborar com os nossos achados, indicando o 

mais alto número de sintomas depressivos nos períodos iniciais da residência. O 

gráfico “a” indica isso e também a diferença intra-subgrupos, que identificou os 

maiores números de sintomas no grupo de menor tempo de residência (Tabela 11).  

Vaz e Gaspar (2011), em um estudo feito em Bragança (Portugal), observou 

uma elevada taxa de prevalência de depressão (47%), mais prevalente entre as 

mulheres (51%) do que entre os homens (40%). A depressão relacionou-se com o 
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menor nível cognitivo, menor adaptação à vida institucional, menor importância dada 

às atividades de lazer, maior índice de solidão e maior dependência nas atividades 

de vida diárias.  

Apesar da prevalência do estudo feito em Bragança ser menor do que a 

prevalência vista no atual estudo, que foi de 76,78% dos idosos com escore do 

EDG–15 maior que seis sintomas (Tabela 6), a informação trazida pela menor 

adaptação à vida institucional pode reforçar a justificativa de um maior número de 

sintomas depressivos nos idosos com menos tempo de ILPI. O que pode ser 

comprovada pela síndrome de estímulo de deslocalização ou o trauma de 

transferência (WALKER et al., 2007). Tais sintomas depressivos, assim como a 

baixa cognição, podem influir negativamente no comportamento motor (CASTERAN 

et al., 2016; METZGER et al., 2016). 

As atividades básicas da vida diária, aqui avaliada em três formas distintas, 

podem ser descritas da seguinte forma: na primeira, de forma discreta, o escore de 

Kartz 0 a 18 pontos KTZ; na segunda, de forma dicotômica 

(independente/dependente); e na terceira, de forma ordinal 

(independente/dependência e moderada/extremamente dependentes). Para tais 

métodos de avaliação, foi utilizado unicamente o KTZ, que permite ser utilizado de 

forma qualitativa e quantitativa.  

Nesses resultados, verificamos que 50% da amostra desse estudo são 

independentes e outros 50% são dependentes, divididos em 39,29% em 

dependência moderada e extremamente dependentes.  O que se diferencia de 

alguns estudos com idosos comunitários, como no caso do estudo de Sponton 

MOURA et al. (2010), que verificou uma prevalência de 63% de idosos totalmente 

independentes, segundo o índice Barthel, em um centro de atendimento geriátrico 

da Universidade de São Paulo (USP).  

Em outro estudo no município de São Paulo, com 2.143 idosos, mostrou-se 

que 80,7% dos entrevistados não apresentavam limitações que impedissem o 

autocuidado. No entanto, entre os idosos com mais de 75 anos havia um declínio no 

desempenho e um aumento nas limitações. Entre as atividades que apresentavam 

maior grau de dependência em ambos os sexos estavam as transferências, tomar 

banho e vestir-se (RAMOS, 2003). 

Guardadas as diferenças entre as diversas amostras, o presente estudo 

também apontou que 25 sujeitos (44,64%) combinam sintomas depressivos e 
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alguma dependência para a execução ABVDs. Não foram apontadas diferenças 

entre sexos, visto na Tabela 7 (p=0,65 e TE=0,25), assim como entre os extratos de 

idades (p=0,93 TE= 0,00) aqui propostos (Tabela 8). 

Quando correlacionado com o tempo de residência, teve um rs = 0,19 

(p>0,05), com a linha de identidade do gráfico “c” da Figura 03. Nesta linha, verifica-

se uma leve tendência ao aumento na pontuação, conforme o tempo de residência 

cresce. Nos extratos de tempo de residência também não foi mostrado alguma 

diferença, o que pode ter sido influenciado, em parte. Neste caso, trata-se de uma 

variável discreta, o que diminui a possibilidade de uma maior abrangência de 

valores.  

Foi observado nas Tabelas 13 e 14 que houve diferença (p=0,04 TE= 0,11) 

conforme os níveis de sintomas depressivos medidos pelo EDG–15 e transformados 

em dados qualitativos ordinais da seguinte forma: escore KTZ do subgrupo que não 

apresenta sintomas depressivos maior que depressão leve, e maior que depressão 

estabelecida. Salientando que os valores dos escores do KTZ são maiores para os 

menos dependentes e do EDG–15 se configura inversamente.  

Neste sentido, a influência da depressão, de modo geral, poderá apresentar 

um progressivo isolamento das atividades internas das ILPIs, com tendência à 

hiposinesia, à diminuição dos estímulos cognitivos, à perda de autoestima e ao 

abandono dos autocuidados. Isso pode comprometer a capacidade funcional e a 

autonomia funcional, ocasionando dependência física e mental para a realização de 

suas atividades. Consequentemente, implicar em uma assistência para a realização 

das ABVDs.  

As variáveis referentes à estabilometria diferenciaram-se quando foram 

submetidas a comparações por sexo nos seguintes parâmetros: velocidade média 

do CoP sem manipulação da visão (p=0,02 TE=0,30), distância percorrida pelo CoP 

(p=0,02 TE=0,30) sem manipulação da visão e área elíptica de 95% do CoP com os 

olhos fechados (p=0,01 TE=0,33). Os resultados estão exibidos na Tabela 7.  

Quando estes mesmos idosos são comparados em extratos etários, não 

apresentam diferenças, como também não foram encontradas correlações ou 

diferenças entre o tempo de residência em ILPIs. Após este feito, submeteu-se a 

uma análise de covariância (ANCOVA) para reduzir efeito da possível concomitância 

da EDG -15. Nestes resultados, há diferença p=0,05 na AEOA com o TE=0,36; 

porém o teste não as designou, apenas indicou tendência por ajustamento para 
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diversas comparações de Bonferron, baseadas em médias marginais estimadas. As 

outras variáveis da plataforma de força não apresentam diferenças que fossem 

sustentáveis estatisticamente. 

Diferentemente, em um trabalho com idosos institucionalizados em ILPIs,  

Batista et al. (2014) apresenta resultados os quais a área elíptica e as velocidades 

do CoP, em ambos os eixos x e y, reduzem as grandezas nominais (cm2 e cm/s) 

conforme alcançam maior tempo de residência. Assim como também diferenciam 

idosos que haviam sofrido quedas e os que não. Porém, uma de suas limitações é o 

baixo n amostral. 

Piirtola e Era (2006), em uma revisão para estudos de acompanhamento 

prospectivo para quedas de idosos utilizando a plataforma de força, mostraram que 

há correlação dos dados das plataformas de força com as quedas futuras. Os 

resultados sugerem que certos aspectos dos dados da plataforma de força podem 

ter um valor preditivo de quedas subsequentes, especialmente indicadores do 

controle médio-lateral da postura. No entanto, o pequeno número de estudos 

disponíveis torna difícil tirar conclusões definitivas. 

Outra possível justificativa para esses resultados é que as funções 

cognitivas podem influenciar na tarefa motora, como afirmam Shumway-Cook et al. 

(1997), Fraizer e Mitra (2008) e Shumway-Cook e Woollacott (2010). Eles sugerem 

que o controle postural e a cognição têm necessidades de recursos comuns, e que 

as inconsistências nos dados e diferenças nos delineamentos experimentais tornam 

difícil uma compreensão mais ampla dos mecanismos específicos da postura, 

cognição e dupla tarefa, o que inclui o medo de queda e os sintomas depressivos 

(SHUMWAY-COO; WOOLLACOTT, 2010). 

Para obter uma compreensão mais profunda da influência das demandas 

motoras, bem como a dificuldade de uma tarefa cognitiva realizada 

simultaneamente, Liebherr (2018) investigou 20 indivíduos saudáveis. Os voluntários 

realizaram duas tarefas cognitivas com diferentes níveis de dificuldade, sentados ou 

em apoio mono podal.  

Os dados comportamentais foram obtidos por eletroencefalografia. Na 

análise estatística da janela de tempo inicial, registrou-se uma interação 

motor/cognição. A resolução dessa interação revelou um efeito da tarefa cognitiva 

na condição do motor de postura de uma perna, com uma positividade mais 
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pronunciada para a tarefa mais difícil, não havendo diferenças significativas entre as 

tarefas cognitivas para a condição do motor simples.  

Tsang et al. (2016) investigou o controle postural e o desempenho cognitivo 

de 31 jovens adultos com 21,3 (± 1,2) anos de idade, e 28 idosos 72,2 (± 5,7) anos, 

com e sem uma tarefa cognitiva simultânea. Os participantes foram convidados a 

andar de costas e, em seguida, manter uma posição de apoio uni podal por 10 

segundos, com e sem uma tarefa de resposta auditiva simultânea. O tempo de 

reação e a taxa de erro ao executar a tarefa cognitiva foram registrados. A 

estabilidade postural após  a caminhada de costas foi medida por estabilometria em 

plataforma de força, medindo tamanho da área percorrida e o comprimento total 

CoP.   

Os indivíduos mais velhos tiveram tempos de reação significativamente mais 

longos e maiores taxas de erro, tanto em tarefas simples quanto em duplas tarefas. 

Quanto às duplas tarefas, ambos os grupos tiveram tempos de reação 

significativamente maiores do que quando eram de tarefas simples. Apenas os 

adultos mais velhos apresentaram taxas de erro significativamente maiores e 

apresentaram comprimentos do CoP mais longos e maiores áreas percorridas.  

Nenhum dos grupos mostrou diferenças significativas entre tarefas simples e 

duplas.  Os autores concluíram que idosos têm um desempenho cognitivo e uma 

estabilidade postural mais pobres durante as tarefas, e priorizam o controle postural 

sobre a cognição em duplas tarefas.  

Provavelmente essa não significância correlacional e comparativa do 

presente estudo é uma resultante de um ou mais fatores limitantes das condições 

gerais dos sujeitos. Na execução do teste com os idosos de olhos fechados, que 

impõe uma ou mais condições restritivas, todas essas variáveis podem estar 

relacionadas a um efeito piso, ou seja, a partir de um valor dos parâmetros 

estabilométricos.  A relação com a variável tempo de residência e as comparações 

entre subgrupos deixam de apresentar um comportamento linear, como também 

alguma covariável não controlada pode estar causando um confundimento nos 

resultados. Pode-se também fazer uma analogia inversa ao princípio da 
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“treinabilidade”10, em que quanto mais o idoso tem as suas valências diminuídas, 

mais difíceis serão diminuí-las.  

 

6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este estudo apresentou limitações que devem ser consideradas. Entre elas, 

destacam-se  a dificuldade de ingressar nas ILPIs e o acesso a essas instituições 

que, em sua maioria, não permitem a aproximação de pesquisadores à sua clientela 

por motivos ainda obscuros. Outro fato a ser considerado é que nem todos os 

sujeitos que vivem nessas instituições têm autorização dos seus familiares para 

participarem dos experimentos, tão pouco são signatários do TCLE.  

Ultrapassadas essas barreiras, são percebidas diversas limitações nesta 

população. Por exemplo, a dificuldade na locomoção e/ou de compreensão, o que 

impossibilita ou dificulta a realização dos procedimentos, uma vez que o estudo é 

potencializado por critérios de inclusão complacentes, os quais têm o escopo de 

alcançar maior número de idosos.  

Tais fatos impossibilitaram essa pesquisa de realizar todos os 

procedimentos que foram idealizados no projeto apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde. O mais relevante foi o não 

cumprimento do tamanho da amostra, que se tornou impossível de ser contemplado 

por uma pesquisa com o suporte de apenas uma instituição. Isso indica que o 

estudo deva ser realizado em um trabalho multicêntrico.  

Os instrumentos utilizados mostraram-se com pouca capacidade de 

identificar diferenças entre os indivíduos e grupos, o que pode ser justificado em 

parte pela debilidade dos indivíduos. O desenho metodológico mostrou incapacidade 

de desvendar os pormenores dos efeitos do tempo de residência nos indivíduos, não 

identificando com precisão os mecanismos e desfechos da institucionalização em 

ILPIs. 

 

                                            
10

 Este princípio do treinamento diz que quanto mais o indivíduo é treinado, mais difícil será treiná-lo, 
pois este está mais próximo de seus limites genéticos. TUBINO. M. J. G.; MOREIRA, S. B. 
Metodologia Científica do Treinamento Desportivo. 13. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 
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7 CONCLUSÃO  

Não obstante das dificuldades e limitações de um trabalho de pesquisa em 

instituições que envolvem seres humanos em condições de poucos estímulos 

cognitivos e motores, e em um estado alienação do mundo fora dos muros, buscou-

se o objetivo de avaliar os efeitos do tempo de residência em instituições de longa 

permanência sobre algumas variáveis físicas e mentais. Observou-se que as 

variáveis estudadas nestes idosos são diferenciadas dos idosos comunitários, o que 

compactua com as indicações do corpo de conhecimento desta temática. Essas 

variáveis se mostram niveladas abaixo do que é recomendado, revelando ser 

atingidas por um “efeito piso” Neste, os instrumentos ficam incapazes de distinguir 

diferenças entre grupos e indivíduos, o que sugere adaptações ou até mesmo novos 

instrumentos de avaliação para uma população debilitada, como as aqui estudadas.    

Os sintomas depressivos apresentaram uma variável influenciada pelo 

tempo de residências de uma forma inversamente proporcional, com os seus 

escores mais altos nas fases iniciais da institucionalização. Tal fato acontece 

provavelmente pela demora na adaptação ao novo. 

Os objetivos principais desta pesquisa foram alcançados parcialmente. 

Cientificamente, não foi o melhor delineamento metodológico para estudar este 

problema com tantos vieses. Porém, academicamente, foi o possível de ser 

executada, devido às restrições da imposição dos prazos.  

As descobertas feitas por este trabalho insinuam que o atual padrão de 

institucionalização asilar do idoso é nocivo à qualidade das variáveis estudadas, 

indicadas pelas múltiplas restrições das habilidades motoras, cognitivas e 

comportamentais impostas pela rotina das ILPIs. Isso se traduz nas respostas 

adaptativas por falta de estímulos.  

Recomenda-se que, a partir destas descobertas, possam ser desenvolvidas 

outras pesquisas, com outros modelos metodológicos de corte longitudinal com 

grande abrangência ou ser incluso nos protocolos dos estudos multicêntricos já 

existentes. Desta forma, pode-se alcançar uma maior amostra para determinar com 

mais precisão os mecanismos e desfechos deste modelo deletério de residência. E, 

por consequência, contribuir para a adoção de um modelo de institucionalização 

menos restritivo, com possibilidade de execução de um cuidado em saúde mais 

amplo para aquele que envelhece em ILPIs. 
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Apêndice B 

 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA - EEAAC 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

 

Anamnese 

Identificação 

Nome: 

ILPI: Em:        /      / 

Data de nascimento: Idade: Sexo: Masc. (  )   Fem. (   

) 

Nacionalidade: Naturalidade: 

Estado civil: Data de institucionalização:      

/      /  

Tempo: 

 Institucionalização anterior:     

/      / 

Tempo: 

Escolaridade: MEEM / escore: 

Histórico de morbidades 

(  ) AVE 

(  ) Cardiopatia  

(  ) Hipertensão art. 

(  ) Hipotensão art. 

(  ) Diabetes 

 

(  ) Insônia 

(  ) Ansiedade 

(  ) Depressão 

(  ) Incontinência 

(  ) Doença neurológica 

(  ) Hipotensão postural 

(  ) Labirintopatia  

(  ) Tieoideopatia 

(  ) Artrite  

(  ) Artrose 

(  ) Osteoporose 

(  ) Outras Doenças 

Sintomas 

Sintomas que podem ser associados às quedas: 

 

Outros sintomas: 

 

Medicamentos: não (  ) sim (  )     Quais medicamentos? 

 

Observações e outras doenças: 

 

 

Exame Físico 

Massa Corporal Total Estatura IMC 

Kg:  Cm: Kg/Cm
2
= 

PA (Repouso) FC (Repouso) 

Sistólica:                   mmHg Diastólica:             mmHg Bpm: 

Histórico de quedas, equilíbrio, força e autonomia 

Uso de meio auxiliar para marcha: sim (  )  não (  ) qual? 

Tem dificuldades para se locomover: sim (  ) não (  ) 

Usa óculos ou lente de contato? sim (  )   não (  ) 

Autoavaliação da visão: muito boa (  ) boa (  ) regular(  ) ruim (  ) péssima ( ) 

Autoavaliação da audição: muito boa (  ) boa (  ) regular (  ) ruim (  ) péssima (  ) 

Dados do Avaliador 

Nome:  Instituição: 

Cel:  E-mail: 

http://www.uff.br/
http://www.uff.br/
http://www.uff.br/
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Medo de cair: sim ( ) não ( ) Caiu nos últimos 12 meses: sim (  )  não ( ) não lembra ( ) 

Quantas quedas: 1 queda (  ) 2 quedas (  ) 3 quedas (  ) > 3 quedas (  ) não lembra (  ) 

Fluência verbal:  TUG 3 mts:         seg Índice de Kartz:                        

Velocidade da marcha 4,6 metros:            segundos 

Força de preensão mão dominante:              Kg/f     

Estabilometria 45 seg 

Olhos abertos (  ) 

Olhos fechados (  ) 

Nome do arquivo (                     ) 

Olhos abertos (  ) 

Olhos fechados (  ) 

Nome do arquivo (                     ) 

 

 

Avaliação Funcional 

Escala de Independência das Atividades da Vida Diária 

AVD‟s básicas (Katz,1963) 

Banhar-se Independente (  )  Dependente (  ) 

Vestir-se Independente (  )  Dependente (  ) 

Uso do banheiro Independente (  )  Dependente (  ) 

Transferir-se Independente (  )  Dependente (  ) 

Controle esfincteriano Independente (  )  Dependente (  ) 

Alimentar-se Independente (  )  Dependente (  ) 

 

No seu banho: ____ (precisa de alguma ajuda para tomar banho?)                                                                                                                  

3. O(a) sr(a) não recebe assistência nenhuma. 

2. Recebe assistência para uma parte do corpo (como costas ou uma perna). 

1. Recebe assistência em mais de uma parte do corpo.                                                              

                                                                                                                                                   

Para se vestir: ____ (precisa de alguma ajuda para se vestir?)                                                                                                                       

3. O(a) sr(a) pega a roupa no armário e se veste completamente sem assistência. 

2. Pega a roupa e se veste sem assistência, exceto para amarrar os sapatos. 

1. Recebe assistência para pegar as roupas ou para vestir-se, ou permanece parcial, ou totalmente despido. 

                                                                                                                                                   

Para ir ao banheiro: ____ (precisa de alguma ajuda para ir ao banheiro, se limpar?)                                                                                                             

3. O(a) sr(a) vai ao banheiro, higieniza-se e se veste após as eliminações sem assistência (mesmo utilizando 

andador, ou bengala ou muleta, barras de apoio ou cadeira de rodas e pode utilizar comadre ou urinol à noite, 

esvaziando por si mesmo pela manhã). 

2. Recebe assistência para ir ao banheiro ou para higienizar-se, ou para vestir-se após as eliminações, ou para 

usar urinol, ou comadre à noite. 

1. Não vai ao banheiro para urinar ou evacuar.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Transferência: ____ (precisa de alguma ajuda para se levantar, se sentar?)                                                                                                                                               

3. O(a) sr(a) deita-se e levanta-se da cama, ou da cadeira sem assistência (pode utilizar um objeto de apoio, 

como bengala ou andador). 

2. Deita-se e levanta-se da cama, ou da cadeira com auxílio. 

1. Não sai da cama. 

                                                                                                                                                                                

Continência: ____                                                                                                                       

3. O(a) sr(a) tem controle sobre as funções de urinar ou evacuar. 

2. Tem „acidentes‟ ocasionais (perdas de urina ou fezes). 

1. Utiliza supervisão para controlar urina e fezes. Utiliza cateterismo ou é incontinente. 

                                                                                                                                                   

Alimentação: ____ (precisa de alguma ajuda para se alimentar?)                                                                                                                            

3. O(a) sr(a) alimenta-se sem assistência. 

2. Alimenta-se sem assistência, exceto para cortar a carne e passar a manteiga no pão. 

1. Recebe assistência para se alimentar ou é alimentado parcialmente, ou totalmente por sonda enteral, ou 
parenteral. 
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SCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA 

 
Instruções de uso: a EDG é composta por perguntas fáceis de serem entendidas e 

possui pequena variação nas possibilidades de respostas (sim/não). Pode ser 

autoaplicada ou aplicada por um entrevistador treinado, demandando de cinco a 15 

minutos para a sua aplicação. Inicialmente, foi composta por 30 questões binárias 

(sim/não) e de fácil compreensão. Depois, foi criada uma versão reduzida, com 15 

itens, a partir da escala original, considerando-se os itens que mais fortemente se 

correlacionavam com o diagnóstico de depressão (YESAVAGE et al, 1986). Possui 

uma variação de zero (ausência de sintomas depressivos) a quinze pontos 

(pontuação máxima de sintomas depressivos). Almeida e Almeida (1999) propõem 

escore de corte ≥ 5 para determinar a presença de sintomas depressivos nos idosos. 

 

Inicie dizendo: “Vou lhe fazer algumas perguntas para saber como o(a) Sr.(a) vem se 

sentindo na última semana.” 

 

PERGUNTAS SIM ou NÃO 

             1. O Sr.(a) está basicamente satisfeito com a sua vida?    (0) S (1) N 

2. O Sr.(a) deixou muitos de seus interesses e atividades?    (1) S (0) N 

3. O Sr.(a) sente que sua vida está vazia?      (1) S (0) N 

4. O Sr.(a) se aborrece com frequência?      (1) S (0) N 

5. O Sr.(a) se sente de bom humor a maior parte do tempo?   (0) S (1) N 

6. O Sr.(a) tem medo que algum mal vá lhe acontecer?    (1) S (0) N 

7. O Sr.(a) se sente feliz a maior parte do tempo?     (1) S (0) N 

8. O Sr.(a) sente que sua situação não tem saída?     (1) S (0) N 

9. O Sr.(a) prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?   (1) S (0) N 

10. O Sr.(a) se sente com mais problemas de memória do que a Maioria? (1) S (0) N 

11. O Sr.(a) acha maravilhoso estar vivo?      (0) S (1) N 

12. O Sr.(a) se sente um inútil nas atuais circunstâncias?    (1) S (0) N 

13. O Sr.(a) se sente cheio de energia?      (0) S (1) N 

14. O Sr.(a) acha que sua situação é sem esperança?    (1) S (0) N 

15. O Sr.(a) sente que a maioria das pessoas está melhor que o Sr.(a)?  (1) S (0) N 

TOTAL DE PONTOS  

 


