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  Resumo

O envelhecimento populacional associado às doenças crônico-degenerativas não

transmissíveis que acompanham o idoso tem contribuído para uma parcela significativa de

idosos apresentarem alterações na capacidade funcional. A perda dessa capacidade está

associada à predisposição de fragilidade e dependência, impossibilitando o idoso de residir,

necessitando assim de cuidados prestados pela família. Nesta perspectiva, este estudo tem

por objetivo analisar a relação entre funcionalidade familiar quanto à adaptação,

companheirismo, desenvolvimento, afetividade e a capacidade funcional de idosos

dependentes. Trata-se de uma pesquisa de caráter analítico com delineamento transversal. A

amostra foi composta por 117 idosos dependentes, cadastrados nas Unidades de Saúde da

Família da área de abrangência do bairro do Jequiezinho, no município de Jequié (BA). Os

instrumentos de coleta de dados utilizados foram o Apgar de família, WHOQOL-OLD, Índice

de Barthel e levantamento de dados sociodemográficos e condições de saúde. Quanto à

funcionalidade familiar, constatou-se que 73,50% dos idosos relataram comprometimento da

dinâmica familiar, sendo mais frequente a definição da dinâmica familiar como moderada
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funcionalidade (46,15%). Em relação à capacidade funcional, a média foi de 53,89 (±24,46)

pontos. Não foi encontrada diferença estatística entre Comprometimento da Dinâmica

Familiar e capacidade funcional do idoso dependente (p-valor = 0,337).

Palavras-chave: Idoso. Família. Ambiente familiar. Atividades cotidianas.

RELATION BETWEEN FAMILY FUNCTIONALITY AND FUNCTIONAL CAPACITY IN THE
DEPENDENT ELDERLY IN THE MUNICIPALITY OF JEQUIE (BA)

Abstract

Population aging associated to non-transmissible chronic-degenerative diseases that

accompany this process has contributed for a significant portion of individuals to present alterations in

functional capacity. The loss of this capacity is associated to their predisposition to fragility and dependence

that compromise their daily activities and make them require the assistance of family members.

Accordingly, the aim of this study was to analyze the relation between family functionality with respect

to adaptation, companionship, development, affectivity and the functional capacity of the dependent

elderly. This is an analytical study with a cross-sectional design. The sample was made up of 117

dependent elderly individuals, enrolled in the Family Health Units in the district of Jequiezinho in the

city of Jequié (BA). The data collection instruments used were the Family Apgar, WHOQOL-OLD,

Barthel’s Index as well as socioeconomic and health status data. With respect to family functionality, it

was found that 73.50% of the elderly reported compromised family dynamics, most often classified as

moderately functional family dynamics (46.15%). Functional capacity showed a mean of 53.89 (±24.46)

points. No statistical difference was found between compromised family dynamic and functional

capacity of the dependent elderly (p-value = 0.337).

Key words: Elderly. Family. Family environment. Daily activities.

RELACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CAPACIDAD FUNCIONAL DE
MAYORES DEPENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE JEQUIÉ (BA)

Resumen

El envejecimiento poblacional asociado a las enfermedades crónicadegenerativas no

transmisibles que acompañan al mayor han contribuido para que una parcela significativa de ellos

presenten alteraciones en la capacidad funcional. La pérdida de esa capacidad está asociada a la

predisposición de fragilidad y dependencia, imposibilitando al mayor de residir, necesitando, así, de

cuidados prestados por la familia. En esta perspectiva, este estudio tiene por objetivo analizar la
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relación entre funcionalidad familiar cuanto a la adaptación, compañerismo, desarrollo, afectividad y

la capacidad funcional de mayores dependientes. Se trata de una investigación de carácter analítico

con delineamiento transversal. La muestra fue compuesta por 117 mayores dependientes, registrados

en las Unidades de Salud de la Familia del área de abrangencia del barrio de Jequiezinho, en el

municipio de Jequié (BA). Los instrumentos de colecta de datos utilizados fueron el Apgar de

familia, WHOQOL-OLD, Índice de Barthel y colecta de datos sociodemográficos y condiciones de

salud. Cuanto a la funcionalidad familiar, se constató que 73,50% de los mayores relataron

comprometimiento de la dinámica familiar, siendo más frecuente la definición de la dinámica fami-

liar como moderada funcionalidad (46,15%). En relación a la capacidad funcional, la media fue de

53,89 (±24,46) puntos. No fue encontrada diferencia estadística entre Comprometimiento de la

Dinámica Familiar y capacidad funcional del mayor dependiente (p-valor = 0,337).

Palabras-clave: Mayor. Familia. Ambiente familiar. Actividades cotidianas.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude mundial. A

Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que em 2025 existirão 1,2 bilhões de pessoas com

mais de 60 anos; os muitos idosos (com 80 ou mais anos) constituem o grupo etário de maior

crescimento. Ainda de acordo com a mesma fonte, a maior parte dessas pessoas (quase 75%) vive

nos países desenvolvidos.1

Esse acelerado processo de envelhecimento populacional e os recentes aumentos

na expectativa de vida, inclusive entre as pessoas de 60 anos ou mais, têm chamado a atenção

sobre as condições de saúde durante esses anos adicionais de vida e sobre a incidência futura de

morbidade, morbidade múltipla, disfuncionalidade e mortalidade entre os idosos.2,3

O processo de envelhecimento pode ser acompanhado pelo declínio das

capacidades tanto físicas como cognitivas dos idosos, de acordo com suas características de vida.

Embora a grande maioria dos idosos seja portadora de, pelo menos, uma doença crônica, nem

todos ficam limitados por essas doenças e muitos levam vida perfeitamente normal, com suas

enfermidades controladas e expressa satisfação na vida.4,5

Percebe-se, nas alterações relacionadas com a idade, a presença de fatores de risco

e a ocorrência de doenças crônico-degenerativas que determinam para o idoso certo grau de

dependência, relacionado diretamente com a perda de autonomia e a dificuldade de realizar as

atividades básicas de vida diária, interferindo em sua qualidade de vida.3,4

A capacidade de o indivíduo realizar suas atividades físicas e mentais necessárias para

a manutenção de suas atividades básicas e instrumentais, ou seja, tomar banho, vestir-se, realizar
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higiene pessoal, transferir-se, manter a continência, preparar refeições, controle financeiro, tomar

remédios, arrumar a casa, fazer compras, usar transporte coletivo, usar telefone e caminhar certa

distância são definidos como capacidade funcional.6,7 Quando ocorre comprometimento da

capacidade funcional a ponto de impedir o cuidado de si, a carga sobre a família e sobre o sistema

de saúde pode ser muito grande, conduzindo o idoso à perda da independência e autonomia,

comprometimento da qualidade de vida e, consequentemente, leva-o à incapacidade funcional.8

A perda da capacidade funcional está associada à predisposição de fragilidade,

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

trazendo complicações ao longo do tempo e gerando cuidados de longa permanência e alto

custo.7 A cada ano, cerca de 10% da população adulta, a partir dos 75 anos, perde a

independência em uma ou mais atividades básicas da vida diária, tais como banhar-se, vestir-se,

alimentar-se e higiene pessoal, o que, na prática impossibilita que este indivíduo resida ou

permaneça em sua residência sozinho.6 É imprescindível que, na prestação de cuidados aos idosos,

a família esteja devidamente orientada sobre a importância do estímulo do idoso para atividades de

vida diária, uma vez que, frequentemente, a imobilidade na terceira idade é incentivada pela

família, que considera a velhice como tempo de descanso.10

O suporte familiar contribui de maneira significativa para a manutenção e a

integridade física e psicológica do indivíduo. Seu efeito é tido como benéfico, no membro da

família que o recebe, na medida em que o suporte é percebido como disponível e satisfatório.11

Desta forma, compreende-se ser fundamental para o planejamento assistencial adequado ao idoso

a compreensão de seu contexto familiar, o que implica na compreensão das questões que

envolvem a formação e a dinâmica de funcionamento das famílias em geral.

A família é um sistema dinâmico em interação dialógica que pretende (ou deve

pretender) ajudar a pessoa a desenvolver uma presença afetiva, responsável e livre no mundo.12

Cada pessoa tem e terá, ao longo de sua existência, várias famílias (a de seus ancestrais, a de sua

infância, a de sua adolescência, a de sua vida adulta e a de sua velhice), assumindo em cada fase

características peculiares, mas mantendo a função primordial de preservar a integridade física e

emocional de seus membros e do próprio grupo, propiciando seu desenvolvimento.13 Neste

estudo, foram consideradas como família as pessoas que residem no mesmo ambiente familiar do

idoso, participando de seu dia a dia.

Frente às transformações nas estruturas familiares, questiona-se o impacto causado

pela presença de idosos com limitações importantes na dinâmica de funcionamento das famílias,

bem como as consequências desse processo no equilíbrio da estrutura familiar, que passam a ser

cada vez mais presentes. Supõe-se que, em condições de disfuncionalidade, as famílias poderiam
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ter sua capacidade de prestar cuidados aos idosos prejudicada e, assim, não conseguiriam prover

adequadamente o atendimento sistemático de suas necessidades de cuidados, podendo, desta

formar, interferir na sua independência, autonomia e qualidade de vida.14 Nesta perspectiva, este

estudo tem por objetivo analisar a relação entre funcionalidade familiar quanto à adaptação,

companheirismo, desenvolvimento, afetividade e a capacidade funcional de idosos dependentes.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de caráter analítico com delineamento transversal, que

está usualmente subordinada a uma ou mais questões científicas, as hipóteses, que relacionam

eventos: uma suposta “causa” e um dado “efeito” ou, como habitualmente é referido, entre a

“exposição” e a “doença”.15 Os estudos analíticos, em geral, são formulados previamente, de

modo a guiar o planejamento, a coleta e análise dos dados, orientando a forma de organizar os

grupos e proceder à análise dos dados.15 Os delineamentos transversais estudam os fenômenos

durante um período de coleta de dados, em um ponto no tempo e são apropriados para descrever

a situação ou as relações entre os fenômenos em um ponto fixo.16 O método quantitativo, por sua

vez, representa a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e

interpretação, bem como possibilitar uma margem de segurança quanto às inferências.16

Os locais de estudo foram as residências dos idosos cadastrados nas Unidades de

Saúde da Família da área de abrangência do bairro do Jequiezinho, no município de Jequié, situado

no interior do Estado da Bahia, região Nordeste do Brasil.

A amostra deste estudo foi composta por 117 idosos dependentes cadastrados nas

quatro Unidades de Saúde da Família (Padre Hilário, José Maximiliano Henríquez Sandoval,

Giserlando Biondi e Júlia Magalhães) do bairro do Jequiezinho, município de Jequié (BA). O cálculo

da amostra foi realizado com base no Teste Piloto deste estudo, o qual foi realizado com 27 idosos

participantes de um Grupo de Convivência do bairro do Jequiezinho, no município de Jequié (BA).

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão:

• idade mínima de 60 anos, atendendo aos critérios da Política Nacional do Idoso, que

considera idosa a pessoa a partir de 60 anos, e idade máxima de 80 anos;

• em condição mental para responder aos questionários (a avaliação do estado mental do idoso

foi realizada de acordo com a percepção do cuidador sobre a condição mental do idoso para

participar da entrevista);

• classificados como dependentes em suas atividades de vida diária de acordo com o Índice de

Barthel;17
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• que concordassem em participar da pesquisa, firmando o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido, segundo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS);

• residir junto à família.

O instrumento de pesquisa foi constituído de três partes. A primeira, representada

por dados sociodemográficos (idade, sexo, renda familiar, estado civil e escolaridade) e de saúde

(presença de patologias e o uso de medicamentos). A segunda parte, referente ao Índice de

Barthel,11 utilizado para avaliação funcional, composto por 10 atividades: alimentação, banho,

higiene pessoal, vestir-se, intestinos, bexiga, transferência para higiene íntima, transferência —

cadeira e cama, deambulação e subir escadas.  A terceira parte do instrumento foi constituída pelo

Apgar de Família,18 que representa um acrônimo derivado de Adaptation (adaptação), Partnership

(companheirismo), Growth (desenvolvimento), Affection (afetividade) e resolve (capacidade

resolutiva). Os domínios citados são avaliados por meio de cinco questões simples, às quais são

atribuídos valores que, ao final, são somados, resultando num escore total cuja representação

numérica relaciona-se diretamente com uma condição de funcionalidade familiar (boa

funcionalidade 0-4, moderada 5 e 6 e alta disfuncionalidade 7-10).

Os procedimentos de coleta de informações foram instituídos após aprovação pelo

Comitê de Ética da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), pelo Protocolo nº 005/

2008, obedecendo à Resolução CNS 196/96, que trata das pesquisas realizadas em seres

humanos. Para participar da pesquisa voluntariamente, o idoso ou seu responsável assinaram um

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

 Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônicos, por meio

de digitação em planilha do Programa Estatístico SPSS, versão 13.0, sendo posteriormente realizada

análise estatística descritiva e aplicação do Teste de Mann-Whitney. O nível de significância

adotado para os testes estatísticos foi de 5%.

RESULTADOS

Foram estudados 117 idosos com idade mínima de 60 anos e máxima de 106 anos,

com média de 80,79 (± 9,77) anos. Verificou-se maior frequência de idosos do sexo feminino

(70,09%), não alfabetizados (63,25%), viúvos (46,15%) e com renda familiar de 1 a 3 salários

mínimos (53,80%).

Os problemas de saúde estiveram presentes em 93,16% dos idosos, sendo as

patologias mais frequentes a hipertensão arterial (23,10%), acidente vascular encefálico (11,10%) e

artrose em joelhos (6,80%). A maioria dos idosos (78,60%) faz uso de medicação controlada,
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sendo o anti-hipertensivo a medicação mais utilizada (47,80%). Dentre eles, 81,20% fazem uso de

até duas medicações diárias, sendo mais frequente a administração duas vezes ao dia (30,80%). A

Tabela 1 é ilustrativa.

Tabela 1. Distribuição das variáveis sociodemográficas e de saúde de idosos dependentes
residentes no interior da Região Nordeste. Jequié (BA), 2008

Em relação à composição familiar, houve maior distribuição de idosos que residem

com os filhos (15,40%), com o cônjuge e filhos (12,80%) e com filhos e netos (12,00%). Quanto

ao número de pessoas que residem com o idoso, o mínimo foi um, o máximo quatro e a média

1,78 (±0,82) pessoas.

Quanto à funcionalidade familiar, constatou-se que 73,50% dos idosos relataram

comprometimento da dinâmica familiar, sendo mais frequente a definição da dinâmica familiar

como moderada funcionalidade (46,15%). Estes dados são expostos na Tabela 2.

Em relação à capacidade funcional, a média foi de 53,89 (± 24,46) pontos, valor

mínimo de zero ponto, máximo de 95 pontos e mediana de 60 pontos. Houve maior distribuição

de idosos apresentando 60 pontos (59,00%). Na Tabela 3 estes dados podem ser visualizados.
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Com a aplicação do Teste de Mann-Whitney não foi encontrada diferença

estatística entre Comprometimento da Dinâmica Familiar e comprometimento da capacidade

funcional (p-valor = 0,337). Ver Tabela 4.

DISCUSSÃO

A distribuição das faixas etárias e do sexo neste estudo foi semelhante ao perfil da

população brasileira, em que 56,5% da população idosa possuem em média 80 anos de idade.

Além disso, segundo o censo demográfico de 2000, 55,1% da população idosa do país foi do sexo

feminino. De acordo com o censo IBGE de 2000, no município de Jequié (BA) havia 147.202

Tabela 2. Distribuição dos idosos quanto à funcionalidade familiar. Jequié (BA), 2008

Tabela 3. Distribuição dos idosos quanto à pontuação da capacidade funcional. Jequié
(BA), 2008

Tabela 4. Distribuição dos idosos quanto à capacidade funcional segundo dinâmica familiar.
Jequié (BA), 2008
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habitantes, sendo 71.899 homens e 75.305 mulheres. Destes, 14.085 (9,6%) da população idosa

têm idade acima de 60 anos.19,20

Quanto ao índice de escolaridade, 63,25% dos idosos são analfabetos. Esses dados

são corroborados por uma pesquisa realizada no Nordeste do Brasil, no qual se constatou taxas

elevadas de analfabetismo entre os idosos; perto de 65 em cada 100 idosos não sabiam ler nem

escrever.2 O acesso à escola, para este grupo, foi menor que o da população brasileira em geral,

em que os idosos alfabetizados representavam 64,8% e os analfabetos 35,2%. Características

como analfabetismo, aposentadoria e alterações do estado nutricional podem levar a uma maior

dependência em relação a outras pessoas.3,4

A hipertensão arterial, doença mais relatada pelos idosos participantes, é considerada

umas das causas mais comuns de morbidade e mortalidade prematura. Além da alta prevalência,

constitui fator de risco para complicações cardiovasculares, estando diretamente associada à

incapacidade e dependência, repercutindo negativamente na qualidade de vida do idoso e

fazendo com que necessitem de cuidados prestados pela família.7

Neste estudo, verificou-se que 15,40% dos idosos residem com os filhos. Estes

dados assemelham-se aos encontrados na literatura, uma vez que, em várias cidades do Brasil, os

idosos residem junto aos filhos, correspondendo a 22% dos domicílios brasileiros.8 A família é um

sistema dinâmico em interação dialógica que pretende (ou deve pretender) ajudar a pessoa a

desenvolver uma presença afetiva, responsável e livre no mundo.21

Cerhan e Wallace22 afirmam que a interação entre as relações familiares e a saúde é

bidirecional; a piora no estado de saúde induz a uma restrição da rede social, enquanto um

decréscimo nas redes sociais, de maneira repetida e prospectiva, prediz a mortalidade e

morbidade graves. Isso ocorre tanto em estudos populacionais quanto em indivíduos com

morbidade conhecida e piora com a idade.

A dependência funcional pode levar à perda de autonomia. Na medida em que o

idoso demonstra algum grau de dependência, para administrar seus recursos financeiros ou adquirir

alimentos e bens de consumo básico, pode ter sua autonomia prejudicada. Às vezes, torna-se

necessário a ajuda de outras pessoas para gerir seus bens financeiros, fazer compras e realizar

atividades de vida diária. A incapacidade na realização de uma dessas atividades instrumentais e

básicas de vida diária, além de prejudicar a vida social do idoso, potencialmente implica em

transtornos para ele e sua família, a qual, dependendo da atividade, terá que mobilizar maior

tempo disponível, energia e recursos financeiros para suprir as demandas existentes.23

Quando se considera família como um sistema, ou seja, como uma unidade na qual

é possível visualizar a interação entre seus membros, a presença de um idoso dependente afeta
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todos os componentes do grupo, ao mesmo tempo em que a saúde do idoso também sofre

influência da organização e funcionamento da família.24 No entanto, no presente estudo,

constatou-se que o comprometimento da dinâmica familiar não interferiu na capacidade funcional

de idosos dependentes. Isto pode ser justificado, talvez, pelo fato de o tamanho da amostra deste

estudo ter sido reduzida e por terem sido incluídos como sujeitos da pesquisa apenas idosos

dependentes.

O comprometimento da capacidade funcional é uma condição multifatorial que

difere em relação a causas, natureza, forma de aparecimento, ritmo e implicações sociais,

consistindo mais em um processo do que em um estado estático.25 Verbrugge e Jette26 propõem

um modelo teórico do processo de tornar-se incapaz, considerando três aspectos: fatores

predisponentes (características sociodemográficas); fatores intraindividuais (estilo de vida, atributos

psicossociais, mudanças de comportamento, maneiras de lidar com as dificuldades, com as

doenças e com as modificações de atividades que podem afetar o processo de incapacidade); e

extraindividuais (intervenções dos serviços de saúde e de reabilitação uso de medicamentos,

suportes externos e ambiente físico e social).

Com o processo de envelhecimento ocorrem alterações funcionais que, embora

variem de um indivíduo para outro, são encontradas em todos os idosos e são próprias do processo

de envelhecimento natural, acarretando, portanto, em maior predisposição do indivíduo ao

surgimento de condições crônicas de saúde e suas possíveis sequelas debilitantes. Assim, também é

de se esperar que aumente o número de idosos dependentes inseridos nos meios social e familiar.

Nesta perspectiva, para atender a população idosa, é necessário que os profissionais

de saúde conheçam o perfil sociodemográfico, bem como a capacidade funcional da população

idosa e sua dinâmica familiar, para que possa planejar e implementar ações de promoção da saúde,

prevenção e tratamento de agravos e reabilitação.
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