FUNCIONALIDADE
DO IDOSO

Geriatria

• INTRODUÇÃO
O envelhecimento, dentre muitas outras maneiras, pode ser visto como um processo de modificações fisiológicas, bioquímicas, psicológicas e funcionais que
ocorrem de maneira dinâmica e progressiva. Quando o envelhecimento não
ocorre de maneira ativa, saudável, essas alterações progressivas podem levar o
idoso a perder sua capacidade de adaptação ao meio em que vive, ou seja, a
perder sua funcionalidade – o que o torna mais vulnerável e mais suscetível ao
adoecimento e fragilização. A funcionalidade do idoso deve ser entendida não
só como as condições de saúde do idoso, mas como um conjunto das funções
biológicas, atividades e participação social, sendo um indicador da qualidade da
saúde do indivíduo idoso.
Alguns fatores podem estar relacionados com a redução da capacidade funcional do idoso: idade avançada, gênero feminino, menor escolaridade, baixa
renda, arranjo familiar multigeracional, declínio cognitivo, depressão, hospitalização no último ano, déficit visual, comorbidades, isolamento social e sedentarismo.
Entender a importância da funcionalidade para a população geriátrica é fundamental para uma boa avaliação e planejamento terapêutico. É baseado na capacidade que o idoso tem de viver de maneira funcional em suas atividades
diárias (básicas e/ou instrumentais) que é decidido se determinada intervenção
terapêutica é viável ou fútil, se certo exame diagnóstico será oportuno ou considerado uma iatrogenia, se o idoso será beneficiado de fato com algum tratamento instituído pela equipe de saúde ou se o risco será muito maior sem nenhum benefício evidente. Compreender e saber avaliar a funcionalidade do idoso é essencial na avaliação geriátrica ampla.

• INDEPENDÊNCIA X AUTONOMIA
A qualidade de vida do idoso depende diretamente de sua capacidade em se
manter independente e autônomo. Esses dois termos podem ser, muitas vezes,
identificados como sinônimos, mas não são.

1) Independência é a capacidade do indivíduo em executar uma tarefa motora
com seus próprios meios, sem necessitar da ajuda de terceiros, podendo se utilizar de algum meio de auxílio – como bengala ou andador. Está diretamente
relacionada com sua capacidade funcional pois envolve a ação conjunta de sistemas musculoesquelético, cardiovascular, respiratório, nervoso central e periférico.
2) Autonomia é a capacidade de um indivíduo de tomar decisões, de conseguir
realizar julgamento com senso crítico, envolvendo suas atividades diárias e suas relações sociais. Geralmente está alterada em declínios cognitivos, onde a
capacidade de tomada de decisão está prejudicada (nos estágios iniciais das
demências, muitas vezes, o idoso perde a autonomia mas mantém sua independência; já nos estágios finais, geralmente, o idoso já não autonomia nem
independência).

• ESCALA DE KATZ
A Escala de Katz é uma das mais utilizadas para a avaliação da capacidade funcional e, indiretamente, do nível de independência do idoso, através da capacidade de realizar suas atividades básicas de vida diária – ABVDs. As ABVDs são
descritas como as atividades relacionadas ao autocuidado, higiene, controle
esfincteriano, alimentação e locomoção, basicamente. É importante, durante
essa avaliação, comparar as respostas do próprio paciente com as de um
acompanhante – familiar ou cuidador.
A Escala de Katz é composta de 6 itens: Alimentação (inclui a capacidade de
levar o alimento até a boca e da boca até o estômago); Controle Esfincteriano
(inclui o capacidade de controlar micção e evacuação); Transferência (capacidade de sair de um local para outro, como da cama para o sofa por exemplo, ou
de uma cadeira para outra); Higiene pessoal (inclui a capacidade de realizar a
higiene após elimicações fisiológicas, incluindo a lavagem das mãos); Vestimenta e Banho (capacidade de tomar banho sem auxílio e de escolher e vestir
a propria roupa).

Essa Escala pode ser utilizada para qualquer paciente (não somente para
idosos) na avaliação de sua funcionalidade. É importante lembrar que não é
uma escala utilizada para dar diagnóstico! Serve como instrument de avaliação
do grau de independência do indivíduo e sua capacidade de manter o autocuidado.
As atividades básicas avaliadas na Escala de Katz obedecem uma hierarquia de
complexidade que é perdida, em sequência, no decorrer de um declínio funcional – primeiro o idoso perde a capacidade de banhar-se, depois a de vestirse, seguida pela perda da capacidade de transferência, de realizar higiene
pessoal, de ter continência urinária e fecal e, por último, perde a capacidade
de alimentar-se.
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O resultado final da avaliação é dado como: independência total, independência parcial, dependência parcial ou dependência total. Ao longo do acompanhamento do idoso, a Escala de Katz tem valor no seguimento e do acompanhamento evolutivo do paciente, guiando as condutas terapêuticas e
planejamentos da equipe de saúde.

• ESCALA DE LAWTON
A Escala de Lawton, apesar de não ter validação para o Brasil, é bastante utilizada na avaliação funcional do idoso, principalmente em relação à capacidade
de desenvolver suas atividades instrumentais de vida diária – AIVDs. As AIVDs
são as atividades complexas do cotidiano, como o preparo de refeições completas, manejo de finanças, trabalhos manuais e domésticos, entre outros. Essa

escala também avalia de maneira indireta o grau de independência do indivíduo
e pode sinalizar o início de um comprometimento cognitivo quando, por exemplo, as respostas dadas pelo paciente e pelo seu acompanhante ou cuidador
são diferentes.
Essa Escala é composta de 7 itens a serem avaliados: uso do telefone, realização de compras, capacidade de realizar viagens, preparo de refeições, trabalhos domésticos, uso de medicamentos e manuseio de dinheiro. Cada um
desses itens é avaliado como dependente (não consegue realizar a tarefa), dependente parcial (realiza as tarefas com ajuda) ou independente (capaz de realizá-las sozinho).
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É importante levar em consideração que alguns pacientes não tem a habilidade
prévia para determinadas tarefas, como cozinhar ou realizar tarefas domésticas
– isso pode prejudicar a avaliação da independência do paciente. Nessa escala
não há um ponto de corte pré-estabelecido mas é feita uma avaliação qualitativa da capacidade funcional que pode fornecer informações valiosas, principalmente quando há um acompanhamento evolutivo seguido por um
planejamento de cuidado adequado e individualizado.

• ESCALA CDR (Clinical Dementia Rating)
A Escala CDR (Clinical Dementia Rating) é uma escala utilizada para o estadiamento clínico dos indivíduos que já apresentam déficit cognitivo e é usada
para estimar a capacidade funcional desses idosos.
Essa escala avalia alguns domínios cognitivos, como: memória, orientação
temporo-espacial, capacidade de resolução de problemas e de julgamento,
relação social com o meio, atividades domésticas e de lazer e autocuidado.
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A escala CDR compreende tanto atividades básicas quanto instrumentais de
vida diária e é capaz de avaliar o grau de independência e autonomia. É um importante instrumento de seguimento evolutivo do paciente e pode ser usada
como rastreio populacional para déficit cognitivo.

• CONCLUSÃO
Um dos marcadores mais significativos do envelhecimento ativo é a manutenção da funcionalidade. A avaliação da capacidade funcional serve para
tentar medir o desempenho do indivíduo em suas tarefas e como ele é capaz de
cumprir seus papeis sociais em relação à sua integridade física, intelecto, humor
e emoção, atividades sociais e autocuidado.

