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Artigo de Revisão 

Importância da avaliação funcional em idosos 

Importance of functional assessment in the elderly  
Max Mülher Alves de Matos1. 

Fábio Santana2. 
Resumo 

Introdução:A avaliação física e funcional do idoso é uma ferramenta importante no 
processo para identificar o grau de autonomia, pode detectar possíveis riscos de 
dependência futura, apontar níveis de morbidade de mortalidade. Este artigo teve 
como objetivo levantar informações sobre a importância da avaliação funcional em 
idosos. Método: Estudo de revisão bibliográfica sobre a importância da avaliação 
funcional em idosos com informações obtidas na base de dados 
MEDLINE,LILACSeSciELOno período entre 1963-2015. Os critérios de inclusão 
adotaram-serevisõessistemáticaseensaiosclínicos,randomizadosounão, os critérios de 
exclusão, baseou-senaqueles artigos que avaliação não tivesse direcionamento para o 
grupo de idosos.Resultado:A avaliação funcional em idosos é de suma importância 
para diagnosticar tanto umapatologia já existente, ou até mesmo, para prevenir esses 
idosos de outras doenças. Conclusão:A avaliação funcional além de permitir aos 
profissionais da área da saúde identificar os níveis de autonomia e capacidade 
funcional, consegue também projetar programas e métodos que possam retardas os 
efeitos do envelhecimento e possíveis doenças relacionadas à baixa qualidade de vida 
e autonomia em pessoas idosas. 
  

Descritores: Idoso, Autonomia e Avaliação Funcional. 

 

Abstract  

Introduction: The physical and functional assessment of the elderly is an important 
tool in the process to identify the degree of autonomy, can detect possible risks of 
future dependency, pointing levels of morbidity and mortality. This article had as goal to 
raise information about the importance of functional assessment in the elderly. 
Method: Study of bibliographic review about the importance of functional assessment 
in the elderly with information obtained from MEDLINE, LILACS and SciELOin the 
period between 1963-2015.The inclusion criteria were adopted systematic reviews and 
randomized clinical trials or not, the exclusion criteria, was based on those articles 
which evaluation had not routing for the elderly group.Result:Functional assessment in 
the elderly is very important to diagnose both an existing condition, or even to prevent 
these seniors of other diseases. Conclusion: functional evaluation in addition to allow 
the professionals of the health area to identify the levels of autonomy and functional 
capacity, is also able to design programs and methods that may retardas the effects of 
aging and possible diseases related to the low quality of life and autonomy in elderly 
people.  

Descriptors: elderly, autonomy and functional evaluation. 
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Introdução 

O envelhecimento é um assuntoque tem sido tema de várias 

pesquisasem todo mundo,principalmenteligadas aosprofissionais da área da 

saúde que buscam respostas para uma melhor qualidade de vida na terceira 

idade1-2. 

Com o avançar da idade os danos causados pelo processo do 

envelhecimento são irreversíveis, progressivos e de soma gradativas das 

diminuições de vários segmentos atribuídos à Capacidade Funcional (CF) e 

autonomia do ser humano3, ocasionados por perdas lentas identificadas a partir 

da terceira década de vida4e imperceptíveis até os cinquentas anos5, outros 

estudos apontam que a partir da 7° década de vida o declínio e as perdas 

fiquem mais aceleradas.6 

Nesseperíodo contínuo de transformações biológicas o corpo humano 

sofre perdas as quais alteram osníveis de massa muscular e da capacidade 

funcional contrátil7, acarretando a diminuição da agilidade, coordenação 

motora, mobilidade articular, flexibilidade e equilíbrio.8Além destas mudanças 

há modificações também no estado psicológicoe socialque somadas com as 

anteriores aumentam a susceptibilidadedoidoso a doenças crônicas-

degenerativase a dependência de terceiros.3 

A frente disso pressupõe que o envelhecimento e a diminuição daCF, 

acarrete na vida do idoso problemas relacionados àautonomia para realizar 

com eficiência as Atividades Básicas da Vida Diária (ABVDs), direcionadas 

com o autocuidado pessoal, como se vestir, se alimentar, locomover-se, além 

das Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs), ligadas a participação 

social do idoso, como por exemplo, realizar compras, atender ao telefone e 

utilizar os meios de transporte pessoal ou público.3-9-10 

Nos países emergentes como o Brasil percebe-se uma mudança nos 

dados demográficos relacionados aoenvelhecimento,com o aumento da 

população adulta atingindo a terceira idade, somando 5% nos últimos 60 anos, 

totalizandoum acréscimo de 15 milhõesde pessoas11.O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE), ressalva queem 2013 a expectativa de vida da 

população brasileira chegou a atingir74 anos em média, muito diferente da 

década de 50 quando essa expectativa era apenas de 50 anos.12Corroborando 
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com os dados do IBGE, a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima que o 

país se torne até 2025 o sexto no mundo com o maior número de idosos.13 

Nessa perspectiva alguns estudos evidenciam para esse grupo especifico 

a participação do idoso em programas de exercícios físicos que incluem 

trabalhos de força, flexibilidade, coordenação motora, resistência aeróbica, 

agilidade e equilíbrio,sendo pontos básicos para o idoso prolongar a sua 

independência por maior tempo possível o que possibilitaria maior autonomia e 

saúde física.14 Neste contexto nota-se também o maior controlede doenças 

coronarianas, obesidade, diabetes, além dos níveis de estresse, a melhora do 

condicionamento cardiorrespiratórioe as medidas antropométricas.15 

O conceito atual de saúde envolve não somente a ausência de doença, 

mas uma condição de completo bem-estar físico, mental. Sendo assim, tal 

conceito requer uma abordagem holística do paciente e de modo específico o 

idoso.9 

Por outro lado o desaparecimento da CF compõe uma das maneiras de 

apresentação de doenças neste mesmo grupo, que se apresenta num conjunto 

formado por sintomas na esfera física, psicológica e social. Apresenta seu pico 

com a imobilidade, ou seja, quando o idoso fica confinado ao leito.16 

O conceito de CF pode ser compreendido como a eficiência do idoso em 

atender às demandas físicas do seu dia a dia que envolve desde as atividades 

básicas para uma vida independente até as ações mais difíceis de sua rotina.16 

Na velhice é comum a pessoa apresentar baixos níveis de CF, sobretudo em 

razão da diminuição das funções físicas, como a redução da função dos 

sistemas osteomuscular, cardiorrespiratório e nervoso, circunstância que pode 

limitar os idosos de realizar suas atividades cotidianas com eficiência.17 

No entanto,para atender essas transformações, alguns estudos tem 

mostrado a importância da realização dos testes de avaliação funcional, a fim 

de traçar melhores estratégias e a criação de programas e métodos que 

otimizem as repostas frente as deficiências identificadaspelo envelhecimento, 

pode balizar as intervenções direcionadas a essa população, o que torna ponto 

fundamental para determinação do risco de dependência futura, de 

complicação ou instauração das doenças crônicas, de probabilidade de quedas 

e de índices de morbidade e mortalidade.18 
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Os métodos habituais de se realizar uma avaliação funcional estruturada 

consistem na observação direta (testes de desempenho) e por 

questionários,aplicados ou concebidos para entrevistas em contato com idoso, 

sistematizados por meio de uma série de escalas que aferem os principais 

componentes da dimensão. Tais escalas compõem o que se tem denominado 

instrumentos de avaliação funcional.19 

Dentre os métodos de avaliação funcional destacam-se duas escalas 

apresentadas por Lawton e Brody20que classificam as atividades cotidianas de 

acordocom o seu nível de complexidade. A classificação 

dasAIVDscareterizacom oito atividades: preparar refeições, fazer 

tarefasdomésticas, lavar roupas, manusear dinheiro,usar o telefone, tomar 

medicações, fazer comprase utilizar os meios de transporte. 

Um dos testesmais utilizado para avaliar as ABVDs é chamado de índice 

de Katz e foi criado por Sidney Katz, em 1963, sendo ele instrumento para 

mensurar a capacidade funcional do indivíduo idoso. Katz elaborou uma lista 

de seis itens que se relacionam entre si de maneira sobrepostas que refletem 

os padrões de desenvolvimento infantil, isto é, o qual demonstra que a perda 

da função no idoso começa pelas atividades mais complexas, como vestir-se, 

banhar-se, até chegar as de autorregulação como alimentar-se e as de 

eliminação ou excreção. O autor parte da ideia que o declínio funcional e a 

perda da capacidade para executar as atividades da vida diária nos pacientes 

idosos ocorrem no mesmo padrão de evolução, isto é, primeiro se perde a 

capacidade para banhar-se e, a seguir, para vestir-se, transferir-se da cadeira 

para a cama (e vice-versa) e alimentar-se. Já a recuperação acontece de modo 

inverso.19 

A avaliação da mobilidade é caracterizada por incluir estímulos mais 

específicos para agilidade e equilíbrio, a partir da combinação de várias ações 

cotidianas. A mobilidade também se estabelece como ponto fundamental da 

avaliação funcional, pois se relaciona intimamente com a probabilidade de 

quedas e, por consequência, impacto negativo na CF.21 

Assim, este estudo teve como objetivo levantar informações sobre a 

importância da avaliação funcional em idosos na prescrição de exercícios. 

Método 
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O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre o uso da técnica 

de avaliação funcional em adultos 

idosos.Estarevisãofoiconduzidapormeiodeinformaçõesobtidasnabasededados:

MEDLINE,LILACSeSciELOentre os anos de 1963 à 

2015.Osartigosselecionadosforamescritoseminglêse português.Descritores 

utilizados:Idoso, Autonomia e Avaliação Funcional.Paraos critérios de 

inclusãoobjetivou-

sechegaraumartigoderevisãodeliteratura,queincluísserevisõessistemáticaseens

aiosclínicos,randomizadosounão,quepudessemrefletiramelhorevidênciadisponív

elnaliteratura.Paraisso,buscousepadronizar,tantoamaneiracomoarevisãobibliogr

áficafoirealizada,comoaformadeapresentarseusresultados. O critério de 

exclusão adotou-se naqueles artigos que avaliação não tivesse direcionamento 

para faixa etária especifica. Frente à necessidade de discussão sobre o tema 

foram inclusos 25 artigos dos 43 encontrados na literatura devido a sua 

especificidade do assunto.  

Resultados 

Resultado da busca de artigos relacionados a avaliação funcional da pessoa idosa  

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Farias, 2007. Apresentar alguns 
instrumentos de 
avaliação para ter com 
parâmetro em que 
condições este idoso 
se encontram. 

Revisão integrativa da 
literatura no nos bancos de 
dados Medline e Pubmed 
referentes ao período 1997-
2007. 

O desenvolvimento de sistemas que 
busquem a completa reintegração e 
ressocialização deste segmento social 
é de extrema importância uma vez que 
o envelhecimento é um processo 
completamente natural na sociedade 
humana. 

Barbosa et al., 

2014. 

Avaliar a capacidade 
funcional e analisar as 
características 
associadas à 
incapacidade dos 
idosos atendidos em 
uma Estratégia da 
Saúde da Família em 
Montes Claros-MG. 

Escala de Lawton e Brody 
analisadas pela regressão 
logística multinomial. 286 
idosos cuja idade variou de 
60 a 103 anos, média de 
71,2 anos (DP ± 8,3). Destes, 
61,9% autorreferiram 
independentes quanto à 
capacidade funcional. 

É importante que as equipes da 
Estratégia da Saúde da Família 
busquem estratégias para a promoção 
da saúde e a prevenção de doenças, 
bem como intervenções terapêuticas 
que possam minimizar os fatores que 
interferem na capacidade funcional. 

Câmara et al., 

2008. 

Identificar os testes 
mais utilizados e o 
potencial de cada 
prova para 
identificação do nível 
de CF do idoso. 

Pesquisa bibliográfica 
noperíodo de 2001-2007. 

A avaliação funcional tende a ser mais 
completa se integrar as abordagens 
descritas, todavia isso resulte em 
recursos mais dispendiosos, fato que 
dificultaria a aplicação em larga 
escala, e que talvez explique a 
existência de poucos trabalhos a 
respeito. 
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Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Silva Neto, 

2011. 

Caracterizar o perfil 
sócio demográfico dos 
idosos da área de 
abrangência das 
Unidades Saúde da 
Família. 

Duzentos e noventa e nove 
idosos, de ambos os sexos, 
com idade ≥ 60 anos, 
inscritos nas Unidades 
Saúde da Família do 
Município de Jataí – Goiás 
(GO), foram selecionados 
aleatoriamente. 

A avaliação da capacidade funcional é 
um importante indicador de qualidade 
de vida dos idosos, sendo esta um 
modo de mensurar sistematicamente, 
de forma objetiva, a capacidade de 
uma pessoa em desempenhar 
determinadas atividades ou funções 
requeridas no seu dia-a-dia. 

Tenório et al., 

2006. 

Avaliar a capacidade 
funcional de idosos. 
Pesquisa descritiva, 
realizada na 
Comunidade Alto das 
Estrelas, Moreno-PE, 
com 30 idosos 
cadastrados no 
Programa Saúde da 
Família. 

Utilizou-se formulário com 
três partes: identificação do 
idoso; Escala de Atividades 
de Vida Diária (AVD) e 
Escala de Atividades 
Instrumentais de Vida Diária 
(AIVD); identificação das 
causas das incapacidades do 
idoso, cuja aplicação ocorreu 
por visita domiciliária.  

 

Encontraram-se três idosos 
dependentes da ajuda, por conta de: 
sequela de Acidente Vascular 
Cerebral, doença osteoarticular e 
doença psiquiátrica. Foi elaborada 
proposta de reabilitação e manutenção 
da capacidade funcional de idosos 
atendidos em US 

Ferreira et 

al., 2011. 

Verificar o índice 
deindependência 
funcional de 47 
idosos residentes 
no abrigo Pão de 
Santo Antônio em 
Belém - PA. 

Estudo de caso utilizando 
a Medida de 
Independência Funcional 
(MIF) bem como um 
formulário 
socioeconômico, sendo o 
teste do qui-quadrado 
empregado para analisar 
as possíveis 
significâncias. 

Verificou-se índice significativo de 
independência funcional entre os 
idosos institucionalizados da 
amostra, porém a ocorrência de 
idosos com algum grau de 
dependência funcional justifica o 
desenvolvimento deestratégias 
específicas que visem ao 
atendimento integral à saúde do 
idoso em instituições de longa 
permanência. 

Frank et al., 

2007. 

Realizar uma prática 
assistencial junto ao 
idoso, ao familiar e ao 
cuidador numa 
Unidade Local de 
Saúde e no âmbito 
domiciliar. 

23 idosos utilizando-se o 
OlderAmericansResourcesan
d Services – OARS. 

Os idosos pesquisados requerem uma 
assistência voltada para recuperação 
ou promoção das Atividades da Vida 
Diária e das Atividades Instrumentais 
da Vida Diária. Requisitos, esses, que 
transcendem a linha programática da 
biomedicina. 

Bispo, Rocha; 

Reys, 2012. 

Avaliar a capacidade 
funcional de idosos 
cadastrados na estratégia 
de saúde da família na 
comunidade do Pontal da 
Barra e a influência do 
gênero e da idade.  

Aplicação da HAQ-Stanford 
Health 
AssesssmentQuestionnaire, 
com uma amostra de n = 95 
idosos.  

A maioria dos idosos apresentou um 
nível de capacidade funcional mais 
próximo do sem incapacidade, sendo, 
em sua maior parte, idosos capazes 
de realizar de forma independente 
suas atividades cotidianas. 

Discussão 
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Vários estudos têm demonstrado a importância da avaliação funcional em 

idosos. Isso porque se tem reconhecido que como passar dos anos a CF da 

pessoa nessa faixa etária começa a entrar em declínio e assim a atividade da 

vida diária que são consideradas ações muito simples, começam a se tornar 

difíceis.  

Conforme demonstrado em Farias16 através de revisão da literatura a 

pessoa idosa precisa de cuidados específicos no auxílio em todas as suas 

necessidades e que para tanto se torna necessário desenvolver sistemas que 

possam oferecer a completa reintegração e ressocialização desse segmento 

para que por meio desse processo os idosos possam usufruir de vários 

benefícios, inclusive de cuidados referentes à autonomia em todos os seus 

aspectos. Tais cuidados são importantes, pois, adiminuição da capacidade 

funcional é também um fator de aumento no risco dequedas, principalmente 

devido ao comprometimentona realização de tarefas do dia a dia, 

comlimitações de força muscular, equilíbrio, marcha entre outros.  

Barbosa9 em estudo utilizando Escala de Lawton e Brody junto a 286 

idosos com faixa etária entre 60 a 103 anos concluiu que mais da metade 

apresentaram independência no que se refere à CF. Em relação aos demais, o 

estudo sugeriu uma maior atenção no que diz respeito à prevenção de 

doenças, e ainda recomenda intervenções terapêuticas que possam minimizar 

os fatores que se refletem na capacidade funcional.  

Câmara et al,17 em revisão bibliográfica realizada para identificar os testes 

mais utilizados e o potencial de cada prova para identificação do nível de 

capacidade funcional do idoso relatou que essa avaliação tende a ser mais 

completa quando integrada com abordagens descritas, embora tais 

abordagens possam gerar custos e dificultar um estudo mais aprofundado. 

Silva Neto5buscou caracterizar o perfil sócio demográfico dos idosos da 

área de abrangência das Unidades Saúde da Família do Município de Jataí – 

Goiás (GO) com duzentos e noventa e nove idosos, de ambos os sexos, com 

idade ≥ 60 anos, inscritos na referida UBS. Os resultados deste estudo 

demonstram que a avaliação da CF é muito importante como indicador de 

qualidade de vida dos idosos, isso porque essa avaliação permite mensurar 

minuciosamente a capacidade que uma pessoa tem para desempenhar 

atividades da vida diária.  
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Outro estudocomo o de Ferreira e colaboradores22, buscaram avaliar a 

ocorrência da incapacidade funcional com relação aos níveis sociodemográfico 

em 47 pacientes idosos residentes no abrigo Pão de Santo Antônio em Belém 

– PA, apontaram com o teste de Medida de Independência Funcional (MIF) a 

independência por maior parte dos idosos com idade avançada e baixo grau de 

escolaridade. 

Paixão e Reichenheim23 demonstraram por meio de revisão sistemática a 

utilização e adaptação dos instrumentos de avaliação em nível internacional e 

nacional. O amplo estudo realizado pelos autores demonstrou que esse tipo de 

pesquisa ainda é pouco sistematizada no Brasil. 

Já a pesquisa de Frank et al24 junto aos idosos, seus familiares e seus 

cuidadores em unidade de saúde e no domicílio com 

OlderAmericansResourcesand Services – OARS revelou que os idosos 

pesquisados necessitam de uma assistência voltada para recuperação ou 

promoção das Atividades da Vida Diária e das Atividades Instrumentais da Vida 

Diária. Tal cuidado envolve maior comprometimento da família e o auxílio de 

profissionais capacitados. 

Bispo e colaboradores25 avaliaram a capacidade funcional de idosos 

cadastrados na estratégia de saúde da família na comunidade do Pontal da 

Barra em Maceió/AL com 43 idosos do sexo masculino e 52 do sexo feminino. 

Os resultados da pesquisa demonstraram que a maior parte desses idosos não 

são considerados como incapacitados sendo que a maioria deles consegue 

desenvolver suas atividades da vida diária.  

Tenório e colaboradores8 ao avaliarem a capacidade funcional de idosos 

a partir de pesquisa descritiva na Comunidade Alto das Estrelas, Moreno-PE, 

com 30 idosos cadastrados no Programa Saúde da Família concluíram que 

dentro dessa amostra foram encontrados três idosos dependentes do devido 

comprometimento por: acidente vascular encefálico, doença osteoarticular e 

doença psiquiátrica. Ao constatarem tal realidade os autores sugeriram que 

fosse elaborada proposta de reabilitação e manutenção da capacidade 

funcional de idosos atendidos em unidades de saúde a fim de melhorar não 

somente a CF, como também proporcionar melhor qualidade de vida a esse 

grupo. 
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Considerações Finais 

Estudos têm confirmado a importância da avaliação funcional em pessoas 

idosas. Tal importância se dá porque com o avanço da idade o idoso perde 

suas capacidades funcionais e começa a sentir dificuldades para realizar 

atividades de vida diária. Muitos idosos também apresentam outras 

complicações na saúde como doenças osteomoleculares, sequelas de acidente 

vascular encefálico entre outros que comprometem ainda mais a capacidade 

funcional.  

Frente a essa realidade ressalta-se a importância de se realizar a 

avaliação da capacidade funcional de idosos, pois a dependência nas ABVDs 

compromete e limita o idoso além de reduzir a qualidade de vida. Estudos 

sobre capacidade funcional neste grupo especificosugerem a potencialização 

de ações e políticas de saúde pública e do apoio das redes sociais em 

atendimento à demanda da população idosa. Sugere também que novos 

trabalhos e pesquisas como descrito acima possam ser produzidos, a fim de 

projetar melhores programas e métodos para identificação da CF e na 

apresentação de soluções com mais eficiência e rapidez.  
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