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Artigo Original

CONDH;:ÓES REFERIDAS DESAÚDE E GRAU DE INCAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS

HEALTH CONDITIONS REFERRED AND FUNCTIONAL DISABILfTY DEGREE IN ELDERLY

CONDICIONES REFERIDAS DE SALUD Y DISCAPACIDAD FUNCIONAL EN ANCIANOS

Inacia Sátiro Xavier de Franca", Fabfola de Araü¡o Leite Medeírosé, Francisco Stélío de Sousa-', Rosilene Santos Baptista4,

Alexsandrc Silva Coura>, Rafaella Queiroga Soutov

Objetiven-se investigar a condicáo de saúde e estimar a íncapacídade funcional para ativídades da vida diárta em ídosos adscritos
as Unidades Básicas de Saúde da zona urbana de Campína Grande-Pll. Estudo epidemiológico, realizado com 36 rdosos. Utfllzou
se questíonárío socíodemográfícc e Índice de Barthel. A ídade dos tdosos variou de 65 a 90 anos, 72% eram aposentados e 100%
da populacác tinham, até, o Ensíno Fundamental e resídiam com familiares. Os problemas de saúde comuns foram: hípertensño
arterial (49%), dor (18%), ínccntínéncla urinária (12 IYo) e dlabetes mellitus (9%). Identifíccu-se: íncapacídade funcional leve (34%)
e grave (8%). Os ídosos demandavam: consulta médica (25%), exames laboratcrtals (25(}b), medicacáo (19 1}b), dentes postíccs
(72%), dentadura (22 IYo) e bengala (6%). Há necessidade de profissíonais de saúde com capacitacáo em gerontología e gertarr¡a.
objetivando assegurar a integralídade da assísténcia, ccntrfbuíndo com a garantía da qualidade da atencáo a saúde do ídoso.
Descrltores. Enfermagem: Saúde do Idosc: Servícos de Saúde para Idcsos: Atívídades Cotidianas.

The paper aímed to ínvestígate the health conditíons ami to estímate the functíonal activitíes of daíly living in elderly registered in
the baste health of the urban area of Campína Grande-Pli. It was an epidemiolcgícal study census, conducted wíth 36 elderly. We
used a socio-demographíc questíonnalre and Barthel Index. The age cf the elderly ranged from 65 to 90 years. Ofthose, 72% were
retlred and 100% had completed elementary schcol and lived with their relatíves. The common health problems were hypertensíon
(49%), paín (18%), urinary incontinence (12%) and diabetes mellitus (9%). It was ídentífíed: functíonal míld dlsability (34%)
and severe (8%). The elderly needed: medical ccnsultation (25%), laboratcry tests (25 cyo), medícatíon (19 cyo), false teeth (72%),
dentures (22%) and walking-stick (6%). There ís need for health care workers wíth tralníng in gerontology and gertatrícs. to assure
comprehensíve care contríbutíng to ensurtng the qualíty of healthcare for the elderly.
Descrípturs: Nursing; Health of the Elderly: Health Services for the Aged; Actívtttes of Daily Living.

El objetivo fue investigar la condición de salud y estimar la discapacidad funcional para actividades diarias en ancianos adscriptcs
a Unidades Básicas de Salud en el casco urbano de Campina Crande-Pk. Estudio epidemiológico, realizado con 36 ancianos. Se
utilizó cuestionario socio-demográfico e Índice de Barthel. La edad de los ancianos varió de 65 a 90 años, 72% era jubilado y 100%
de la población tenía sólo Enseñanza Primaria y residía con familiares. Los problemas de salud comunes fueron: hipertensión
(49%), dolor (18%), incontinencia urinaria (12%) Ydiabetes mellítus (9%). Se identificó: discapacidad funcional moderada (34%)
Ygrave (8%). Los ancianos demandaban: consulta médica (25(}b), pruebas de laboratorio (25%), medicamentos (19%), prótesis
dental (72%), dentadura (22%) Ybastón (6%). Son necesarios profesionales de salud capacitados en gerontología y geriatría, para
asegurar una atención integral, que garanta la calidad de la atención de la salud del anciano.
Descriptores: Enfermería; Salud del Anciano; Servícíos de Salud para Ancianos; Actividades Cotidianas.
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INTRODUl;:AO

o aumento acentuado da populacáo idosa brasi

letra é urna questáo de saúde pública porque se relacío

na com urna transícáo epidemiológica. Ou seja: devido a
subsuuucáo das doencas infecciosas e parasitarias pelas

doencas crónico-degenerativas a populacáo idosa está fi

cando mais envelhecida, com baíxa mortalidade e, devido

a esse fenómeno, está ocorrendo profunda alteracáo no

perfil da morbidade e causas de morte dessa populacáo!1) .

É importante destacar que o envelhecimento é um

processo inevitável, complexo, assccíado as perdas fisio

lógicas, socíaís e cognitivas que podem comprometer a

Qualidade de Vida (QV) do individua na terceíra idade.

No entanto, é natural, podendo ocorrer de maneíra sau

dável com algumas alteracócs no estilo de vida, e é cita

do(2J como o melhor período para dedicacáo individual,

relaxamento e reavalíacáo das atividades vitaís, Desse

modo, acredita-se que essa experiencia de dedícacáo in

dividual e de relaxamento pode proporcionar a pessoa

uma sensacao de bem-estar físico, que está diretamen

te relacionado a ausencia de doenca ou de cornprome

timento, mesmo que leve, da capacidade funcional e do

conforto.

Na perspectiva de assegurar bem estar e qualida

de de vida (QV) a pessoa idosa, o Estado ernítíu a Portaría

n? 2528[3) de 19 de outubro de 2006, que trata da Polí

tica Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). Confor

me essa política, a dependencia funcional diz respeito ao

desempenho físico e é conceituada corno a dificuldade ou

necessidade de ajuda para o indivíduo executar tarefas

cotidianas básicas ou mais complexas necessárias para a

vida independente na comunidade e tarefas relacionadas

a mobilidade física. Devido a incapacidade funcional se

constituir um forte preditor de mortalidade na popula

<;:fio de idosos, ela precisa fazer parte da ro tina de ava

Iiacáo diagnóstica dos profissionais de saúde que Iidam

com este público-alvo.

A irnplementacáo da PNSPI requer a reestrutura

<;:fio dos paradigmas da política de saúde para esta popu

la<;:ao, com um maior envolvimento, integra<;ao e coorde

na<;:ao em todos os níveis: promo<;:ao da saúde, preven<;fio,

assistencia primária, secundária e terciária, e dos recur

sos comunitários e familiares, entre outros.

Ao investir nessa polítlca, o Minlstério da Saúde

brasileiro entende que a PNSPI precisa ser desenvolvida

em consonancia com as deternunacóes da Leí Orgánica

da Saúde - N.º 8.080/90141. Nesse postulado legal, que

atcnde ao Pacto pela Saúde, se cntcnde que os idosos

maíores de 75 anos, os acamados, aqueles com históría

de hospitalizacáo recente, os que vívencíam situacóes de

violencia doméstica ou que padecern de doencas causa

doras de íncapacídade funcional requercm maíor aten

cáo em saúde, pois sao considerados fragilízadosl'U. Daí

porque o Sistema Única de Saúde (SUS) é o espaco legiti

mo para o desenvolvimento da PNSPI, visando a recupe

racáo, manutcncáo e prornocáo da autonomía e indepen

dencia dessas pessoas, por meio de medidas índíviduais

e coletivas de saúde, ern consonancia com os princípios

do SUS.

As diretrizes essencíaís da PNSPI sáo: prornocáo

do envelhecimento saudável: manutencao da capacidade

funcional; assisténcía as necessidades de saúde do ido

so; reabilitacáo da capacidade funcional comprometida;

capacitacáo de recursos humanos especializados; apoio

ao desenvolvunento de cuidados mforrnais, est.udos e

pesquisas.

De acorde com essa política, a assisténcia á saú

de do idoso deve ser implementada nos diversos níveis

de ateudimento do SUS. A Estratégia Saúde da Familia

(ESF'), como representacáo da assisténcia primária em

saúde, desenvolve acóes para ídentiíícacáo de situacces

de risco entre a pcpulacáo idosa, Urna dessas acóes é a

Visita Domiciliar realizada pelos prcfissionais que corn

poern a equipe da ESF para detectar os riscos associados

á conforrnacáo territorial e identificar pessoas acamadas

ou com dííículdade de 10como<;:ao(5J.

Urna das atribuicóes iniciais das ESF é realizar o

cadastramerito das pessoas residentes na área adscrita

da equipe, no intuito de estabelecer metas de trabalho

que atendam as necessidades da populacáo en suas di

versas faixas etárias. No caso do idoso, a ESF busca aten

der as diretrizes da PNSPI oferecendo as condicoes de

acesso as necessidades de saúde, desenvolvendo acoes

que priorizem e promovam um envelhecimento saudá

vel, além de minimizar as limita<;:óes naturais dessa fase

da vida, proporcionando a manuten<;<1o da capacidade

funcional e sua reabilita<;ao quando necessária.

Nesse contexto, as condi<;:ües de saúde e a incapa

cidade funcional dos idosos se constituem um problema

que requer investiga<;<1o e interven<;<1o, havendo a neces

sidade de capacita<;ao de recursos humanos especializa-



dos, que estejam aptos a desenvolver estudos de detec

cae dos casos de incapacidade funcional, para em seguida

procederem as íntervencóes corn vistas a manutcncáo e/

ou reabilítacáo.

Ao considerar que os idosos sao passíveis de doen

cas que podem comprometer a sua capacidade funcional

e que existe urna política de saúde que lhes é direcionada,

objetivou-se buscar respostas para as seguintes indaga

eñes: Quaís as condícóes de saúde dos idosos adscritos

em DBS na zona urbana de Campína Grande-PB? Qual

o grau de incapacidade funcional nesses idosos para as

Atividades da Vida Díáría (AVD'sFA hipótese levantada

é a de que os idosos adscritos em DBS na zona urbana

de Campína Grande-PB, aprcsentam condícóes de saúde

prejudicadas e incapacidade funcional para as AVD's.

A relevancia do estudo consiste ern apontar as

condicóes de saúde e o grau de incapacidade dos idosos

para as AVD's de modo a contribuir com a reflexáo dos

problemas maís cornuns na velhice e a aprimorar a con

duta terapéutica em casos de incapacidade funcional na

Iaixa etária idosa. Ressalte-se, também, que unta vez co

nhecidas as incapacidades funcionais da referida popula

¡;ao, os servicos podem melhor gerenciar a qualidade do

ateudimento prestado, seja na atencáo prunária ou nos

dernais níveis de atencáo a saúde, favorecendo, dessa ma

neira, a efetivacáo da política de saúde do idoso,

Nessa perspectiva, objetivou-se: investigar a con

dicáo de saúde e estimar o grau de dependencia para o

desenvolvimento das AVDsem idosos adscritos as Unida

des Básicas de Saúde (llBS) da zona urbana de Campina

Grande-PE.

MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de estudo epidemiológico, de corte trans

versal realizado no período de julho a dezembro de 2008

nas UBSde Carnpina Grande-PB. Omunicipio campinense

possui 6 distritos sanitários, 85 equipes de saúde da fa

mília e 61 UBS. Entretanto, cito unidades sáo de zona ru

ral, totalizando 53 unidades situadas em áreas urbanas.

Para a realiza¡;ao da pesquisa, foram selecionadas,

aleatoriamente, oito das 53 DBS urbanas do município.

Para o sorteio das UBSe dos participantes, considerou-se

o princípio da proporcionalidade, de maneira que foram

sorteadas duas DBS em cada um dos dois distritos mais

populosos e uma UBS em cada um dos demais distritos.

Franca EX, Medeíros FAL; Scusa FS, Baptísta RS, Ccura AS,Souto RQ

Em cada unidade sorteada o enderece dos idosos

foi selecícnado segundo a ordem de escolha de urna casa

a cada quatro casas de uma mesma avenida. Essa ordem

foi mantida, mesmo quando nao havia um idoso na casa

selecionada. Dessa forma, foram selecionados 36 idosos

residentes nas áreas geográficas de abrangéncia das DBS

selecionadas, e que aceítaram participar do estudo.

Os crítérios de ínclusño para formar a amostra fo

ram: pessoas com 60 anos de idade ou maís, com funcáo

cognitiva normal, residentes na zona urbana de Campina

Grande-PB e que concordaram cm participar da investi

gacáo, Aestratégia para aproximacáo dos sujeitos e coleta

de dados foi a visita domiciliar. Os entrevistadores foram

a campo em dupla, corn o acompanhamento do Agente

Comunitário de Saúde (AeS) de cada llBS selccíonada.

Foi realizada uma primeira visita aos idosos para

estabelecer contato, apresentar os pesquisadores e es

clarecer sobre os objetivos e beneficios da pesquisa.

Nesse encontro foi agendada urna segunda visita ao ido

so que concordou em participar para aplícacáo dos dois

instrumentos.

Os instrumentos de coleta forarn: o Questionário

I, do tipo check list, destinado a investígacáo das variá

veis demográficas: sexo, idade e estado civil, Das vari

áveis socioeconórnicas: escolaridade. recursos sociais e

recursos económicos. E das variáveis condicóes de saú

de: doencas referidas, acesso a servicos de saúde e uso

de medicamentos. Esse instrumento conteve 16 ques

toes que forarn assínaladas com um X pelo pesquisador

mediante as respostas dos participantes. O Questionário

I1, denominado Índice de Barthel(6), foi usado para ava

liar a incapacidade funcional dos idosos para as AVD's

como estratégia para a manutencáo da funcionalidade e

consecutiva partícipacáo social dos idosos, Este índice

contém dez ítens de mobilidade que constituern as atí

vida des básicas da vida diária: vestir-se, banhar-sc, ali

mentar-se, fazer a higiene pessoal, levantar-se da cama

e sentar-se numa cadeira, controlar bexiga e intestino,

utilizar o banheiro, camínhar e subir oseadas. Cada ítem

contém perguntas que receberam pontuacáo O, S, 10 ou

15, conforme independéncia ou necessidade de ajuda

para executar a atividade. O resultado global variou de

Oa 100 pontoso A pontua~ao igual a 100 significou que

a pessoa é totalmente independente, .2:. 60 indicou grau

leve de dependéncia, 40 - SS grau moderado, 20 - 35

grave e < 2Ototal.

RevRene; Fortaleza, 2011 abrfjun; 12(2):333-41. 335
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o de Barthel tem formato naoromzaoo e Tabela 1 Perfil socioeconórníco dos idosos ,,,,.:,n,,,1r'fT""l_

-codificado e foi ':lll'rrl-Y'oc'nr.nn necessitan- dos nas Unidades Básicas de Saúde.

N %

9 25
27 75

16 44
5 14
5 14
6 17
4 11

21 58
15 42

12 33

15 42
9 25

24 67
12 33

idosos nao referí-

33 dos ido-

tal

2008

Em

Sexo

Masculino

Feminino

Faixa etária

65-70
71-75
76-80
81-85
86-90
Situacáo conjugal

Casado

Viúvo

Escolaridade

Sem escolaridade

Alfabetizado

Ensino Fundamental

Renda

Dois salários mínimos

Tres salários mínimos

em

o Termo

a unvacmaceo

Nº 0067.0.133.000-08. Os ",u,'",a....;", tiveram as-

O Comité de

em Ur'><',-,",,,,, da Universidade EstaduaI da

dedo fJV"~""'~} da máo direita no TCPE.

momento da

de ónus devido a desistencia. Foi ~nlrp<:pnr~

assinar o no me colocaram a

ram relativas

RESULTADOS sos referiram sinaís ou sintomas de

apenas, assinalar um Xna considerada correta.

Os dados coletados foram inseridos em um banco

de dados eletrónico e analisados por meio dos programas

estatísticos Info 6.04b e STATA versan 7.0 e apresen-

tados por meio de tabelas e Utílízou-se estatísti-

ca sendo calculadas as absolutas e

relativas das variáveis.

os resultados desse estudo com outras

resultados sao Y'\';H~ci'TO

de Consentimento Livre e Esclarecido e, em os

idosos que atenderam os critérios de ínclusáo

para o estudo assinaram o Termo de Consentimento Pós

-Esclarecido Os que nao sabiam

idosos

idosos

2.

mais utilizados

destacaram-se a consulta médica e a realiza

ambos com o

conforme demonstrado na

1- Problemas de saúde informados

Dentre os

Dentre o total de idosos en detectou-se que

32 procuraram assísténcía médica e tomam medi-

camentos E nao procuraram

os de me-

dicamento.

de 2

En-

de

de: "'tJ'-''-''vH'_''''''''-'

ou de outras fontes

Os idosos oferecem: rr"rnY'':ln

e moradia

outros

e moradia

dinheíro

tre os ídosos que recebem tres salários detec-

tou-se que seis moram com pessoas. Den-

tre os idosos que recebem até dois salários 3

moram com nove pessoas, tres com seis

pessoas, lS com cinco pessoas, e tres

com tres pessoas.

Identificou-se que 17% dos idosos convivem com

o esposo com os 30% com as

2S% com os netos; 3% com 3% com os e

a famíIia oferece ao idoso:

Conforme na Tabela 1, a maíoría

dos idosos sao mulheres. A faixa etária dos idosos .Olarréla

variou de 6S a 88 anos. Na amostra nao houve casos de

idosos soIteiros ou divorciados. Tanto renda como a es

~.~.,~,....,~ foram consideradas baixas.

No caso da

n01n"'':lJ' do

11%

336 Rev Rene, Fortaleza, 2011 abrjjun; 12(2):333-41.
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o número de mulheres numa

de mortalidade entre

os sexos, com o do óbito mais cedo para os

as mulheres costumam ter maior conheci-

mento sobre atentam mais para os sintomas, e

saúde. a mor-

talidade por causas obstétricas diminuiu

A .............. ,'- .. ,,,.

ria 65 aos 70 anos, assemelha-se ao resultado encon-

em na cidade de e

confirma que a estimativa de vida dos brasileiros elevou

-se para urna média de 70 anos.

siamncauvo foi a dos

idosos: a de casados foi maior que a de viúvos

assemelhando-se aos dados de outro estudo com este

PB, grupo

O baixo grau de escolaridade da maioria dos ido-

desse estudo é

Outro achado decorrente da do

idosos sobre a necessidade de

2 Demanda dos idosos nas UBS

ou troca, de assistiva como órteses

para aumentar, manter ou melhorar a sua fun-

HU~YL'L.':> estáo consolidadas na Tabela

Tabela 2 - Necessidades .,..-.,n.n1¡-.,rl

melhorar a funcional. '-'<A"'t"'''<A

2008

Necessidades dos idosos

Dente postico

Dentadura

Bengala

Total

N

26

8

2

36

%

72

22

6

100

idéntico em que o autor afirma

que baixa escolaridade dos idosos ser um reflexo

taxa 20-40 do século pas-

em que nao havia urna por nível

'-''''''~''''<A', como nos dias atuais, e em que as mulheres nao

eram estimuladas a social era o

.... ,n", ...uv. Todos

renda mensal era de até

0<:"-'0<"'<:' da família. Esse

relatado em outro estudo reali-

convivem com em maior ou menor grau, '-'V ... u¡;;;,u.

rando modelos distintos de redes o que pos-

sibilita que, além de outras a

convivencia idoso-familiares é sustentada

sitivo, a solidariedade e o senso de

uns para com os outros. Os diferentes modelos de redes

familiares identificados nesse estudo se assemelham ao

Rica, caracterizado co-re-

sidéncia mterzeracionat e diferem do modelo do Reino

dois salários

fo- sendo esse valor

achado é idéntico

zado em

Nenhum

,-.,n.,nrnC' desse estudoDentre os

Resultados obtidos com a ulI-" ..........,u""'u.... do ..."".""" ....,.....
de Barthel

delo da

.. ,,-<'-' ... '-' ........~ .. ,~ ..... em

social em redes

'-Vjl..~'V .... '-u .... por nao familiares. Também diferem do mo

., ....r·.,n',...,C' domiciliares de idosos se

...... "...,,'-,'-'..., funcionais do que com

outros indicadores

No que diz a dos idosos

por sexo, os dados corroboram com resultados de outras

Ll¡;::.'a ....~~L..:> em que mulheres sao em rela-

Rev Rene, Fortaleza, 2011 abrjjun; 12(2):333-41. 337
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Em relacáo as condicóes de saúde referidas pelos

idosos, a hipertensáo foi a doenca mais referida, o que

reforca relato da literatura acerca de que essa pato logia é

a maís prevalente nessa faixa etária, E que, dentro os fa

tores de risco, destacarn-se: idade avancada, menor nível

de escolarídade, condicáo socioeconómíca desfavorável,

obesidade e sedentarísmoll-J.

A dor na coluna lombar, pernas e articulacóes

do joelho Ioi outro achado apontado pelos ídosos, ocu

pando o segundo lugar entre as queixas auto-referidas.

Resultado sernelhante foi identificado em outro relato

em que os autores analisaram local, tipo e frequéncia

da dor(13). Para esses autores, esse agravo tem causas

diversas que precísam ser investigadas e tratadas, nao

só pela possibihdade da dor ser urna consequéncia de

doenca grave, mas, porque processos álgicos afetam

o emocional, expropríam a renda e segregam o idoso,

alérn de comprometer o seu desernpenho resultando

menor capacidade para a execucao das atívidadcs da

vida diária (AVD's),

Os idosos também referíram Incontinéncia Unná

na (IU), o que condíz com achado de outra ínvestigacáo

em que o autor(14) relata prevaléncia de 11,8% entre

homens e 26,2% entre mulheres. E afirma que a maíor

prevalencia de IU foi em ídosos com a idade mais avan

cada, Dentro as possíveis causas da IU,autores citam: re

alizacáo de esforcos Físicos: alteracáo do tónus trofismo

do assoalho pélvico feminino (devido a nao reposícáo

hormonal), maíor índice de massa corporal redundando

em aumento da pressáo abdominal. Diabetes Mellitus

(DM), e o uso de medicacáo antíhípertensívatlf'J. Para

além da releváncia clínica da IU, ela provoca sentimentos

de baíxa auto-estima, restringe o contato social, interfere

na vida sexual, na realizacáo das tare fas domésticas e de

trabalho,

Nesse estudo, o índice de DM referido pelos ido

sos ficou abalxo daquele de outra investiga<;:ao, na qual,

essa doell{;a foi referida por 14,9% dos idosos na faixa

etária de 69 a 70 anos(16). E foi menos referido quando

comparado com o índice de HA desse estudo. Entretan

to, permanece um problema de saúde pública pela sua

capacidade de afetar outros órgaos e sistemas, podendo

causar amputa<;:5es, cegueira, nefropatias, complica<;:5es

cardiovasculares que, além de comprometerem a QV do

enfermo, colocam em risco a vida dos acometidos.

Out.ras queixas referidas foram: constipa<;:fio e diar

réia. Os idosos costumam demandar servi<;:os de saúde

para esses problemas visando consulta médica, rcalizacáo

de exames laboratoriais e dispensacáo de medicacáo sob

prescricáo médica. Estudo realizado em Santa Catarina no

período de 1998 a 2004 traz cm seu relato a frequéncia

progressiva e crescente de idosos demandando consulta

médica, exames laboratcriaís, tratamento da dor e do es

tado emocional e veríñcacáo da pressáo arterial(17).

No caso específico do uso regular de medicacáo

pela maíoria dos ídosos desse estudo, confirma-se re

sultado de outra ínvestígacác em que foi identificado o

uso continuo de medicacáo, Os autores referern o uso

indiscriminado de medicamentos para o alivio da dor,

chegando alguns idosos a ingerirem até seis tipos de

medicacáo de maneira intercalada, em detrimento das

ínteracóes medicamentosas que podem ocorrer quando

os efeitos e/ou a toxicidade de um fármaco sao altera

dos pela presenca de outro(uJ. Vía de regra, os idosos

desse estudo náo tem dificuldade en obter a mcdícacáo,

gratuitamente, nas UBS. O número dos que añrmaram

dífículdade corn essa obtencáo foi pequeno. Contudo, em

se tratando de medicacáo especial, é possível que ocorra

dífículdade na dispensacáo, devido aos tramites legais

para a sua aquisicáo pela secretaria de saúde do muni

cípio. Nessa sítuacáo, podem ocorrer problemas de ade

sáo ao tratamento ou a autornedícacáo agravando ainda

mais o problema.

Nesse estudo constatou-se a hospitalizacáo dos

idosos para tratamento e a utilízacáo de servíco de erner

géncía, por causas diversas. Poneos foram os idosos que

utilizaram o servico de fisioterapia, o que possihilitou

a ínferéncia que a maíoría dos problemas de saúde dos

idosos estudados sáo mantidos sob controle, denotando

esforco e determinacáo tanto por parte dos idosos como

dos profissionais que os assistem.

No concernente aos resultados obtidos com a aplí

cacao do Índice de Barthel, observou-se um expressivo

número de idosos dependent.es com incapacidade leve

para vestir-se, banhar-se, alimentar-se, fazer a higiene

pessoal, levant.ar-se da cama e sentar-se numa cadeira,

controlar bexiga e intestino, utilizar o banheiro, cami

nhar e subir escadas. E um número menor com incapaci

dade grave para essas AVDs.

A avalia<;:fio do grau de dependéncia/independén

cia do idoso diz respeito aos aspectos práticos das ativi

dades de cuidado pessoal e do grau de manuten<;:fio da

capacidade para o desempenho das atividades básicas e

mais complexas do cotidiano. Relato de outros autores



demonstra que, no Brasil, o maior número dos idosos

com incapacidade reside nas regiñes Norte e Nordeste. E

que a prevalencia de incapacidade funcional é mais ele

vada em ídosos corn dificuldade de acesso a servícos de

saúde(18).

Os idosos desse estudo referiram acesso aos serví

cos para solucionar seus problemas de saúde. As suas in

formacóes sobre problema com demanda para melhorar

a capacidade funcional Ioram da seguínte ordern: a) Refe

rencia de edentulísmo, Essa ínformacáo também consta

en relato de outros autores segundo os quais essa con

dicáo está relacionada com a alta ocorréncia de cárie de

raíz em individuos ídosos e a doencas penodontaíslv'l.

O uso de próteses soluciona o edentulismo. Entre

tanto, nem todos os idosos tém condícóes ñnanceíras de

arcar com os custos do tratamento odontológico, princi

palmente o protético. Outrossim, as díficuldades econó

micas, sao reforcadas por aquelas culturais e sociais que

associam a perda dos dentes a urna condicáo natural do

envelhecimento.

Outro problema referido que necessitava de reso

Iucáo para melhorar a capacidade funcional foi a aquísi

cáo de bengala para se locomoverem. Entretanto, apesar

dessa necessidade, a maíoria dos ídosos desse estudo

conseguía caminhar com esforco próprio. Apenas tres

idosos apresentaram dependencia grave, sítuacáo que,

conforme o índice de Barthel representa um risco de

morte.

lmplícacóes do estudo para a enfermagem

A demanda dos idosos por servícos de saúde pode

estar relacionada com a piora nas suas condicóes clíni

GIS, com o acesso e a resolutividade de tais servicos e a
qualificacáo dos profissionais. Nesse contexto, os profis

sionais de saúde e, em especial o eufermeiro, precisam

desenvolver acóes destinadas a contribuir com a preven

cae de doencas e cornplicacóes, ajudando esses usuarios

a buscarern a sua máxima independencia funcionaL

Autores recomendam que o enfermeiro conheca

cada idoso em sua unicidade e singularidade, de modo a

facilitar o planejamento dos cuidados no atendimento de

suas necessidades e especificidades visando a resolu(,:'ao

dos problemas e o refon;o das habilidades do idoso. Dma

atua<;ao dessa ordem requer promo<;ao da capacita(,:'áo

profissional visando assistencia competente e com quali

dade, respeitando os idosos em suas limita(,:'oes.
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A UBS deve ser o primeiro local de acesso aos

servicos de saúde, primando pela eficácia do sistema

de referencia e contra-referencia. Cabe ao enfermeiro

atentar pelo preenchimento correto e atuahzado das

Píchas de Cadastros das farnílias e dos idosos assisti

dos, avahar as necessidades e os recursos disponíveis.

de forma a proporcionar ao idoso e a sua familia todo

atendímento possível. E replanejar, coordenar e moní

toral' os servícos de forma a suprir as necessidades dos

idosos que apresentam ou tern risco de apresental' pro

blemas físicos, ernocíonais e funcionais, minimizando

assim as dificuldades de se ter urna vida cornunitária

índependentel-Pl.

CONSIDERACOES F1NAIS

Os ídosos estudados apresentaram problemas de

saúde relacionados com o sistema cardiovascular e endó

crino. Na história clímca prevalecen a HA, a IU e a qucixa

de doro Além de que um número significativo de ídosos

apresenta grau diversificado de incapacidade funcional.

A demanda dos idosos e o atendimento das neces

sidades afetadas sao norteados pela visáo biologicista,

centrada nas queíxas de sinais e síntomas de doenca e

no fornecímento de medicamentos, razáo porque os

idosos, na maíoría das vezes, referiram procurar as UBS

para obtencáo de consulta médica, exames laboratoriais

e medicamentos.

Como o geriatra/gerontólogo náo é um profissio

nal inserido na equipe do PSF, pode-se inferir que há ne

cessidade de profissionais de saúde, em especial de en

ferrneiros, com capacitacáo em gerontología e genatria,

como forma de assegurar o prindpio da íntcgralídade e

contribuir, sohremaneira, corn a garantía da qualidade da

atencao asaúde da pessoa idosa, conforme recomenda a

política de atencáo ao idoso,

Em relacáo á hipótese levantada para esse estu

do, confirmou-se o enunciado que os ídosos apresentam

condicóes de saúde prejudicadas e incapacidade funcio

nal para as AVD's. Entretanto, a incapacidade funcional se

aplica a maioria e náo atotalidade da amostra.

O estudo é limitado porque foi aplicado a, apenas,

oito UBS do município estudado. Outra lacuna percebi

da mantém rela<;ao com o Índice de Barthel, pois esse

instrumento s6 possibiJita a mensura<;áo do compo

nente físico em detrimento das dimensoes cognitivas e

emocionais.
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Sugere-se a ampliacáo de estrategias de prornocáo

da saúde, prevencáo dos Iatores de risco de adoecer, as

sisténcia aos danos e reabilitacáo dos idosos para mini

mizar os casos de incapacidade funcional. E de acocs que

estimulern os idosos a participarem da dinámica social,

objetivando a elevacáo da sua auto-estima, o sentimento

de pertenca social e usufruto da autonomía.

Recomenda-se estudo da populacáo idosa de to

das as UBS, a ampliacáo dos debates que já se processam

em torno dessa temática, que os projetos pedagógicos

dos cursos da área de saúde déem maior énfase aos con

teúdos direcionados ao cuidado integral do ídoso, que

se íncrernentcm pesquisas que envolvam as instítuícóes

formadoras de recursos humanos e os servicos de saúde,

além da capacítacáo de gestores e da equipe mulnprofis

sional orientada pelas diretrizes da Política Nacional de

Saúde da Pessoa ldosa,
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