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RESUMO 

O envelhecimento populacional ocorrido nas últimas décadas provocou um aumento do número 

de doenças crônicas que são responsáveis pela diminuição do desempenho motor dos idosos na 

realização das suas atividades diárias. Nesta perspectiva, este estudo teve como objetivo avaliar 

o nível da capacidade funcional dos idosos residentes nos asilos da cidade de Diamantina - MG, 

bem como traçar o perfil dos mesmos em relação ao gênero, idade, fatores de risco e prática de 

atividade física. O estudo foi desenvolvido nos dois asilos de Diamantina - MG, onde foram 

selecionados todos os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os gêneros. Como 

instrumento de medida para a avaliação da capacidade funcional dos idosos foi utilizado o 

Índice de Barthel, e também foi realizada a coleta de informações no prontuário dos mesmos. 

Após a aplicação do instrumento de avaliação funcional e preenchimento da ficha de 

identificação individual foi construído um banco de dados, onde os sujeitos foram agrupados e 

descritos de acordo com as categorias de dependência do índice de Barthel. A partir da análise, 

36 % dos idosos apresentaram dependência severa, 68,8 % participam da prática de atividade 

física regular desenvolvida pela Residência Multiprofissional em Saúde do idoso da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e a doença crônica mais presente 

foi a hipertensão arterial sistêmica com 50% de prevalência entre os 64 indivíduos 

entrevistados.  

 

Palavras chave: envelhecimento, idoso dependente, asilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The aging of the population in recent decades has led to an increase in the number of chronic 

diseases that are responsible for decreasing the motor performance of the elderly in the 

performance of their daily activities. In this perspective, the objective of this study was to 

evaluate the level of functional capacity of elderly people living in nursing homes in the city of 

Diamantina - MG, as well as to outline their profile in relation to gender, age, risk factors and 

physical activity practice. The study was carried out in the two nursing homes of Diamantina - 

MG, where all the elderly with age equal to or greater than 60 years of age were selected from 

both genders. As a measurement instrument for the evaluation of the functional capacity of the 

elderly the Barthel Index was used, and information was also collected in the patient's medical 

records. After the application of the instrument of functional evaluation and completion of the 

individual identification form, a database was constructed, where the subjects were grouped 

and described according to the categories of dependence of the Barthel index. From the analysis, 

36% of the elderly had severe dependence, 68.8% participated in the regular physical activity 

practice developed by the Multiprofessional Health Residency of the elderly of the Federal 

University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys, and the most present chronic illness was 

the hypertension with a 50% prevalence among the 64 individuals interviewed. 

 
Key words: aging, dependent elderly, asylum 
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1- Introdução 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD, 2018), divulgada pelo IBGE, a 

população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 

milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017. 

Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de 

novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo etário, que 

tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. “Não só no Brasil, mas no mundo todo 

vem se observando essa tendência de envelhecimento da população nos últimos anos”, explica 

a gerente da PNAD , Maria Lúcia Vieira. 

Segundo Barros et al. (2010), o envelhecimento populacional decorre tanto do 

aumento da expectativa de vida nos últimos anos, quanto pela questão de fecundidade que tanto 

diminui suas taxas. Nos últimos anos, a população a partir dos 60 anos de idade, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), cresceu significativamente, e a estimativa para o 

número de idosos em 2050 aponta um contingente de aproximadamente 1,9 bilhões de pessoas 

no mundo. A expectativa de vida nos países desenvolvidos será de cerca de 87,5 anos para os 

homens e 92,5 anos para as mulheres, enquanto que, nos países em desenvolvimento, será de 

82 anos para homens e 86 anos para mulheres, Barros et. al. (2010). 

Além disso, ainda que o crescimento da população idosa mundial seja um 

importante indicativo da melhoria da qualidade de vida, sabe-se que o processo de 

envelhecimento envolve alterações físicas, sociais e psicológicas, o qual está ligado a perdas 

importantes em inúmeras capacidades físicas, como cardiovascular, pulmonar e muscular, que 

resultam, inevitavelmente, no declínio da capacidade funcional e da independência do idoso 

(NUNCIATO et al., 2012). 

A capacidade funcional (CF) pode ser definida como a manutenção plena das 

habilidades físicas e mentais desenvolvidas ao longo da vida, necessárias e suficientes para uma 

vida independente e autônoma (PEDRAZZI; RODRIGUES; SCHIAVETO, 2007). Ainda sobre 

a capacidade funcional, Nunciato et al. (2012) afirma: 

 

A CF está associada ao grau de preservação da capacidade de realizar as atividades 

básicas de vida diária (ABVD), ou autocuidado, e ao grau de capacidade para 

desempenhar atividades instrumentais de vida diária (AIVD). Dessa forma, a perda 

da CF está intimamente ligada à ocorrência de fragilidade, dependência, 

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

trazendo complicações ao longo do tempo (NUNCIATO et. al., 2012, p. 42). 
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Desse modo, o estudo da capacidade funcional é fundamental no combate da 

dependência dos idosos e pode ser avaliada por meio das atividades básicas e instrumentais da 

vida diária, também denominadas habilidades de mobilidade, e atividades de autocuidado 

(GONÇALVES et. al., 2010). 

No contexto da capacidade funcional valem ressaltar os inúmeros espaços que estão 

inseridos os idosos, bem como a relação destes com o declínio ou aumento da autonomia e 

independência destes sujeitos. Neste cenário, cada vez mais é observado à institucionalização 

de idosos em asilos ou casas de longa permanência. É comum o idoso depender de cuidados 

especiais, de cuidadores ou familiares para a realização de tarefas muito comuns, como 

alimentar-se, vestir-se, tomar banho ou até mesmo realizar os hábitos de higiene e necessidades 

especiais (MINCAITO; FREITAS, 2007). 

Assim sendo, o asilo é considerado como um abrigo, um lugar de recolhimento, e 

também de proteção. Segundo Bartholo (2003), os asilos são espaços sociais fechados onde 

regras minuciosas são colocadas em prática no sentido de limitar e assemelhar as atividades 

diárias dos internos. 

Contudo, Born (2002) ressalta em seu estudo que ao ingressarem nos asilos os 

idosos começam a apresentar limitações mentais e físicas que se tornam evidentes na realização 

das atividades da vida diária. O autor ainda afirma que: 

 

A falta de terapia ocupacional, a indisposição física e o desinteresse, colaboram ainda 

mais para estas limitações, levando muitas vezes á invalidez e ao profundo abatimento 

moral, surgindo assim, doenças crônicas degenerativas associadas a outras patologias, 

que podem ser responsáveis pela perda progressiva de autonomia (BORN, 2002 apud 

FARIA et al, 2009, p.84). 

 

Por isso, ressalta- se a importância de avaliar o estado de saúde dos idosos e 

compreender a realidade dos mesmos, de modo a incorporá-los dentro da sociedade, buscando 

novas tecnologias, novas ideias e novos meios que visam à melhoria da qualidade de vida. Neste 

sentido, vale questionar: Qual é o nível da capacidade funcional dos idosos asilados em relação 

às atividades de vida diária? Existe ou não atividades físicas regulares dentro da instituição 

asilar? Como acontece o processo de envelhecimento dentro do espaço que eles moram? 

Para retratar a funcionalidade dos idosos, é importante, primeiramente, conhecê-los 

de forma global e evidenciar possíveis limitações que dificultam na realização de suas 

atividades de vida diária e, nesta perspectiva, o índice de Barthel surge como um instrumento 

prático que mensura possíveis déficits funcionais no universo diário dos idosos. 
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O índice de Barthel (ANEXO I), descrito por Mahoney e Barthel (1965), permite 

uma ampla graduação de dependência por pontos e mede o grau de assistência exigido por um 

indivíduo em dez itens de atividades de vida diária (AVD’s), incluindo mobilidade e cuidados 

pessoais (alimentação, banho, higiene pessoal, vestir-se, uso do banheiro, continência urinária 

e fecal, transferências, deambulação e subir e descer escadas). 

Assim sendo, é de grande importância avaliar a funcionalidade dos idosos no dia a 

dia e refletir sobre a realidade dos mesmos em instituições asilares, pois acredita- se que idosos 

institucionalizados apresentam grande dependência funcional. 
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2- Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

 

• Avaliar o nível da capacidade funcional dos idosos residentes dos dois asilos de 

Diamantina- MG. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Traçar o perfil dos idosos residentes em relação à idade, sexo e fatores de risco; 

• Verificar a existência e adesão à atividade física regular nestes espaços; 
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3- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Envelhecimento Populacional 

 

A palavra envelhecimento refere-se a um conjunto de processos, como degeneração 

da homeostase e diminuição da capacidade de reparação biológica, que ocorrem em organismos 

vivo, e com o passar do tempo leva à deficiência funcional e perda de adaptabilidade 

(SPIRDUSO, 2005; SILVA et al., 2006). 

Segundo Corazza (2001), o envelhecimento envolve muitos fatores (genética, estilo 

de vida e doenças crônicas) que interagem influenciando a maneira pela qual envelhecemos. 

Para Maurício et al. (2008), o envelhecimento é descrito como um estágio em degeneração do 

organismo, que se iniciaria após o período reprodutivo e implicaria uma diminuição da 

capacidade do organismo para sobreviver. 

Paralelo aos conceitos é importante compreender que o processo de envelhecimento 

e o aumento da expectativa de vida envolveram grandes transformações da sociedade ao longo 

do tempo e se constituiu como um reflexo de uma transição demográfica e epidemiológica que 

ainda ocorre de forma acentuada, principalmente nos países em desenvolvimento, Gomes et. al. 

(2012). 

No que tange a transição epidemiológica, observou- se uma mudança no perfil de 

saúde- doença com o passar dos anos que evidenciou um aumento da expectativa de vida devido 

ao controle/diminuição dos quadros de parasitários e infecciosos que estavam associados a 

grande causa de morbi- mortalidade dos indivíduos. Em contrapartida, evidenciou-se o aumento 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que requerem controle e tratamento em longo 

prazo, Schmidt et. al. (2011). 

As DCNT são um problema de saúde global e uma ameaça à saúde e ao 

desenvolvimento humano e o peso dessas doenças recai especialmente sobre países de baixa e 

média renda, Schmidt et al. (2011). Segundo a mesma, o Brasil passou a focalizar mais as 

DCNT, implementando políticas que aumentaram a eficácia da preocupação tradicional com o 

cuidado médico para a prevenção, promoção da saúde e ação intersetorial. 

Santos (2018) escreveu a respeito dos avanços do SUS no decorrer dos anos a favor 

das necessidades e direitos da população. No âmbito da atenção básica em saúde (AB), 

aumentou a interação das ações promotoras, protetoras e recuperadoras da saúde, apoiadas em 
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diagnósticos epidemiológicos, sociais, formação profissional e processos de trabalho em 

equipe.  

 

De acordo com Schmidt et al.  (2011), as mudanças sociais e econômicas de 

determinadas épocas, atreladas a políticas públicas eficazes, resultou na resolução dos 

principais problemas públicos vigentes. Por causa dessa mudança de carga de doenças houve 

uma rápida transição demográfica no Brasil, que produziu uma pirâmide etária com maior peso 

relativo para adultos e idosos, Duncan et al. (2011). 

Schmidt et. al. (2011) afirma que a transição demográfica ocorreu com o transcurso 

de uma sociedade tradicional e rural com elevadas taxas de natalidade e mortalidade, para uma 

sociedade moderna e urbana, com baixas taxas de natalidade e mortalidade. Durante esse curso 

as comunidades vivenciaram momentos de desequilíbrio demográfico com um desalinho entre 

as taxas de mortalidade e natalidade. 

Nas décadas de 1950 e 1960 a descensão da mortalidade somada com a manutenção 

de níveis elevados de natalidade e de fecundidade, acima de 40 nascimentos por mil habitantes 

e mais de 6 filhos por mulher ao final da vida reprodutiva, resultaram nas taxas de crescimento 

populacional mais elevadas na história do país (Schmidt et al. 2011). 

A datar de 1970, o Brasil começa uma verdadeira revolução demográfica. Os 

prenúncios de natalidade, fecundidade e mortalidade para 1980, exprimiram essas grandes 

mudanças, todos eles tiveram seus níveis extremadamente reduzidos. A taxa de mortalidade 

infantil declinou para 83 óbitos por cada 1000 nascidos vivos e a esperança de vida ultrapassou 

o limite de 60 anos de idade. O número de filhos por mulher reduziu-se para 4,4 e a taxa bruta 

de natalidade para 31,7 nascidos vivos por 1000 habitantes, (Rede Interagencial de Informações 

para a Saúde – RIPSA , 2010). 

Seguindo da segunda metade do século XX em diante, o povo brasileiro foi 

mudando, as mudanças iniciais, dizem respeito à descensão dos níveis de mortalidade com a 

queda das taxas de mortalidade infantil e o aumento da esperança de vida após o nascimento, 

Gomes et. al. (2012). 

A partir das mudanças da estrutura etária da população observa- se uma nova forma 

de entender o envelhecimento e repensar nas implicações deste novo cenário na qualidade de 

vida destes sujeitos. 

Segundo Lima et. al., (2008); Neri (2006), conforme citado por Dawalib et. al., 

(2013): 
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O envelhecimento pode ser definido como um processo sócio vital multifacetado ao 

longo de todo o curso da vida. A velhice denota o estado de “ser velho”, condição que 

resulta do processo de envelhecimento que gerações vivenciaram e vivenciam dentro 

de contextos sociais, políticos e individuais diversos (Lima et al., 2008; Neri, 2006 

apud Dawalib et. al. p. 394, (2013) . 

 

Diante do exposto, percebe-se que existem diversos conceitos para o termo 

envelhecimento, entretanto não é possível encontrar uma definição clara que envolva os 

complicados caminhos que levam o indivíduo a envelhecer e como este processo é vivenciado 

e representado pelos próprios idosos e pela sociedade em geral (CARVALHO; PAPALÉO, 

2006; UCHÔA, 2003). Vale ressaltar ainda que envelhecer é um processo natural, progressivo 

e contínuo que todos os seres humanos passam e que começa no nascimento e se prolonga por 

todas as fases da vida. 

A partir dos 60 anos de idade no Brasil e dos 65 anos em países desenvolvidos, a 

ciência hoje está mais preocupada com a qualidade de vida das pessoas do que 

propriamente com o número de anos que se viverá. Afinal um envelhecimento com 

mais qualidade geralmente está associado com uma vida também mais longa. Nos 

últimos anos, Alexandre Kalache, especialista em envelhecimento e longevidade, 

introduziu o conceito de envelhecência como sendo um período de transição da meia 

idade para a velhice propriamente dita (a exemplo da adolescência entre a infância e 

a idade adulta). Cronologicamente, corresponde ao período entre 60 e 75 anos de 

idade, uma fase da vida em que as pessoas em geral ainda preservam boas doses de 

vitalidade e autonomia. (NAHAS, p. 209, (2007). 

 

 

Segundo Nahas (2007), as razões que mais afetam o bem-estar da pessoa com mais 

idade é a perda da independência, a falta de apoio de amigos e familiares, determinações 

financeiras (que ditam como será o atendimento médico, a alimentação, entre outros). Mas, é 

notório a necessidade de um maior planejamento vindo do poder público, que poderia praticar 

medidas que trouxessem melhorias em todos os aspectos da vida das pessoas idosas.  

Factualmente, a idade de uma pessoa é determinada pela contagem dos anos que 

essa pessoa viveu até a data atual, chamando, portanto de idade cronológica. Por outro lado, 

observa-se que pessoas com a mesma idade cronológica podem apresentar características 

físicas, atitudes e disposições muito diferentes. “O conjunto de fatores fisiológicos e 

psicológicos que caracterizam a condição de saúde e a forma como vivem as pessoas, determina 

o que se refere como idade biológica. Pessoas fisicamente ativas com 60 anos de idade, em 

geral têm a idade biológica de um sedentário 20 anos mais jovem”. (NAHAS, 2007). 

Desta forma, pode- se compreender o envelhecimento como um processo que vem 

acompanhado de várias mudanças e diferentes visões, sendo o surgimento das DCNT um dos 
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fatores mais relevantes no que tange a preservação da funcionalidade e um envelhecimento 

saudável. 

 

3.2 As doenças crônicas no cenário do envelhecimento 

 

Para Nunciato et al. (2012) o processo de envelhecimento está associado às 

mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais, bem como ao surgimento das  DCNT advindas 

de hábitos de vida inadequados, que se refletem na redução da capacidade para realização das 

atividades da vida diária. 

As DCNT são um problema de saúde global e uma ameaça à saúde e ao 

desenvolvimento humano. A carga dessas doenças recai especialmente sobre países de baixa e 

média renda. Cientistas renomados e a Organização Mundial da Saúde (OMS) fizeram um apelo 

para ação, definindo estratégias a serem apreendidas, uma vez que há intervenções custo-

efetivas disponíveis, explica Maria Inês Schmidt et. al.(2011). 

Duncan et. al. (2011) escreveu sobre o plano de ação 2008-13 da OMS que apontou 

quais são as principais DCNT e seus fatores de risco, sendo essas, (doenças cardiovasculares, 

diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas), e seus fatores de risco compartilhados, 

(tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e uso prejudicial de álcool). Segundo 

o estudo, essas quatro doenças foram responsáveis por 58% das mortes no Brasil em 2007 e 

são, juntamente com os transtornos neuropsiquiátricos, as principais causas de carga de doença. 

A respeito das doenças crônicas e sua relação com a expectativa de vida, Duncan 

et. al. (2011) afirma que as DCNT se tornaram a principal prioridade na área da saúde no Brasil 

–72% das mortes ocorridas em 2007 foram atribuídas a elas. As DCNT são as principais fontes 

da carga de doenças e transtornos neuropsiquiátricos, detendo a maior parcela de contribuição, 

sendo maior na população mais pobre.  

De acordo com Schmidt et al. (2011), em 2007, cerca de 72% das mortes no Brasil 

foram atribuídas as DCNT (doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, 

câncer e outras, inclusive doenças renais), 10% às doenças infecciosas e parasitárias e 5% aos 

distúrbios de saúde materno-infantis. Segundo esse estudo, essa distribuição contrasta com a de 

1930, quando as doenças infecciosas respondiam por 46% das mortes nas capitais brasileiras. 

 

Apesar da mortalidade bruta causada pelas DCNT ter aumentado 5% entre 1996 e 

2007, a mortalidade padronizada por idade diminuiu 20%. A diminuição ocorreu 

particularmente em relação às doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, em conjunto 
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com a implementação bem-sucedida de políticas de saúde que levaram à redução do tabagismo 

e à expansão do acesso à atenção básica em saúde, assentou Duncan et. al.(2011). 

No cenário das Doenças cardiovasculares, a hipertensão, além de ser uma doença 

tratável, é um marco importante passível de ser medido clinicamente no caminho causal que 

leva a doença cardiovascular sintomática, (SCHMIDT, et. al. 2011). 

A prevalência relatada tem aumentado aproximadamente 0,5% ao ano. Além disso, 

o controle da hipertensão (<140/90 mm Hg) é insatisfatório, variando de 20% a 39% em duas 

pesquisas domiciliares recentes, (Schmidt, et. al. 2011).  As doenças cardiovasculares foram e 

continuam a ser, apesar de sua diminuição, a principal causa de morte no Brasil, segundo 

Duncan et. al.(2011). 

No tocante ao Diabete, Duncan et. al. (2011) escreve que no final da década de 

1980, a prevalência de diabetes em pessoas de faixa etária entre 30 e 69 anos que moravam em 

grandes áreas metropolitanas era de 7,6% (estimada por teste oral de tolerância à glicose e 

autorrelato). Ainda de acordo com o autor, a prevalência de diabetes autorrelata era de 4,1%. A 

atual epidemia de obesidade e o maior acesso a testes diagnósticos explicam grande parte desse 

aumento. O estudo saúde no Brasil Duncan et al.(2011), aponta que o diabetes como causa 

básica de morte aumentou 11% de 1996 a 2000 e, em seguida diminuiu 8% em 2007. 

Com relação ao câncer, Duncan et al.(2011) aponta mudança da mortalidade no 

Brasil para os principais tipos de câncer nos últimos 27 anos, sendo que nos homens, as taxas 

de mortalidade por câncer de pulmão, próstata e colorretal estão aumentando e as de câncer 

gástrico estão diminuindo e as de câncer de esôfago estão estáveis. Já nas mulheres, as taxas de 

mortalidade por câncer de mama, de pulmão e colorretal aumentaram, enquanto as de câncer 

do colo do útero e do estomago diminuíram.  

No que se refere à redução substancial das mortes atribuíveis ao câncer gástrico em 

ambos os sexos, Duncan et al. (2011) escreveram que a diminuição de mortes atribuíveis ao 

câncer do colo uterino nas duas últimas décadas, especialmente nas capitais brasileiras, vem 

acontecendo paralelamente a melhoria das práticas de rastreamento, que foram introduzidas nos 

anos 1980 e vem sendo aperfeiçoadas desde 1998. De 2003 a 2008, a frequência de mulheres 

entre 25 e 59 anos de idade que relataram ter feito pelo menos um teste de Papanicolau nos três 

anos anteriores aumentou 25%,37 alcançando 84,6% em 2008, no entanto, há uma grande 

variação entre níveis de renda. 

 Além disso, em zonas rurais das regiões Norte e Nordeste (áreas com acesso 

restrito ao rastreamento), segundo dissertou Duncan et al. (2011), as taxas de mortalidade ainda 

são ascendentes. Mortes por câncer de mama estão aumentando em todo o Brasil, 
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particularmente nas áreas metropolitanas, apesar da cobertura relativamente maior para 

mamografia, entre 2003 e 2008, em mulheres entre 50 e 69 anos de idade (taxas autor referidas 

aumentaram de 42,5% para 54,8%). 

E por último, as doenças respiratórias crônicas, para Duncan et. al. (2011), 

apresentam declínio da mortalidade acertada por idade, pois foi observada tanto para doença 

pulmonar obstrutiva crônica, diminuição de 28,2% como para asma, redução de 34,1%. Além 

disso as internações hospitalares de adultos de 20 anos ou mais diminuíram 32% para doença 

pulmonar obstrutiva crônica – DPOC e 38% para asma, entre 2000 e 2007. Os autores do estudo 

em referência afirmam que há escassez de dados sobre a prevalência de DPOC em nível 

nacional, o que pode ser, segundo eles, em parte devido ao pouco uso da espirometria que é o 

padrão ouro para diagnóstico de doença. 

Em meio aos feitos brasileiros desenvolvidos para responder ao desafio das doenças 

crônicas, o controle do tabagismo é um grande sucesso e, talvez, responsável pela maior parte 

da diminuição das DCNT. Criar normas que possibilitem o controle do tabagismo é um grande 

desafio, na verdade um enorme desafio, pois o Brasil é o maior exportador e o segundo maior 

produtor de tabaco do mundo. Apesar disso, desde a década de 1980, o Brasil tem trabalhado 

para conscientizar a população a respeito dos riscos do consumo de tabagismo, (DUNCAN, et. 

al. 2011). 

Ainda a respeito de políticas que contribuem para uma vida mais saudável, a Global 

Strategy for Diet, PhysicalActivity, and Health, propôs medidas para o âmbito da área da saúde 

e outros setores, para assegurarem ambientes que forneçam dietas saudáveis, permitindo a 

diminuição dos números da obesidade no país, incentivam o consumo de alimentos naturais e 

promover o hábito de atividade física regular (SCHIMIDT et al. 2011). 

No começo do ano de 2011, o Ministério da Saúde ampliou o programa Farmácia 

Popular, que passaria a oferecer gratuitamente medicamentos básicos para diabetes e 

hipertensão, além de fármacos para outras doenças crônicas, como asma, rinite, mal de 

Parkison, osteoporose e glaucoma, com descontos de até 90%. Outra iniciativa recente é o apoio 

às equipes da Estratégia Saúde da Família por outros profissionais da saúde, incluindo 

nutricionistas, professores de educação física, psicólogos, psiquiatras, incentivando estratégias 

especialmente direcionadas à prevenção e ao controle das DCNT (SCHIMIDT et al, 2011). 

Ao pensar nas DCNT é importante trazer a tona os fatores de riscos modificáveis 

envolvidos no desenvolvimento das mesmas, sendo a inatividade física um dos fatores que deve 

ser amplamente combatido através de políticas públicas em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). 
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Ao longo das últimas décadas, a comunidade acadêmica vem mostrando 

consideráveis resultados que apontam o exercício físico como agente protetor contra o 

desenvolvimento de doenças crônicas, tais como: cardiopatias, diabetes, obesidade, 

osteoporose, sarcopenia, transtorno de humor, distúrbios do sono e demências.(DESLANDES, 

et.al., 2009; CASSILHAS, et.al., 2010). 

Assim, a atividade física se apresenta como um forte aliado na prevenção e controle 

das DCNT, bem como, no desenvolvimento de um envelhecimento saudável e ativo. 

 

3.3 Atividade Física e suas implicações no envelhecer ativo 

 

O envelhecimento  não pode ser considerado como um processo homogêneo, pois 

“cada pessoa vivencia essa fase da vida de uma forma, considerando sua história particular e 

todos os aspectos estruturais (classe, gênero e etnia) a ela relacionados, como saúde, educação 

e condições econômicas” (MINAYO; COIMBRA, 2002, p. 14). 

O grego Aristóteles com muita maestria solidou que a velhice não deveria ser 

compreendida como doença, porque não é uma coisa contrária à natureza. “Modernamente o 

envelhecimento humano é definido como um processo gradual, universal e irreversível, que 

acelera na maturidade e causa uma perda funcional progressiva no organismo.” Neste cenário, 

o envelhecimento ativo se constitui como “o processo de otimização das oportunidades de 

saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que 

as pessoas envelhecem.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2011).  

Duas áreas científicas estudam o envelhecimento humano, são elas a geriatria que 

trata de prevenção e tratamento das doenças mais comuns nas pessoas mais velhas, e a 

gerontologia, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento em geral, preocupando-

se mais com os fatores que aceleram ou desaceleram esse processo (NAHAS, 2017). 

O envelhecimento é um processo inevitável, característico a todas as idades e a 

todos os seres humanos e acarreta uma série de transformações sobre o corpo dos idosos, como 

por exemplo, a diminuição no sistema visual, declínio da aptidão física e da capacidade 

funcional, que se agrava com o sedentarismo, tornando os idosos dependentes de cuidados de 

outrem e problemas relacionados a contração muscular, podendo interferir negativamente no 

controle postural nos idosos (TEIXEIRA et al., 2007). Por isso se faz necessário uma grande 

atenção para os seus efeitos adversos. 

De acordo com Rebelatto (2006), o processo de envelhecimento do ser humano tem 

sido um eixo de atenção por parte de pesquisadores, na medida em que a quantidade de 



16 

 

indivíduos que chega à terceira idade aumenta e, por decorrência, faz com que tanto os 

comprometimentos da saúde característicos desse período quanto os vários aspectos relativos à 

qualidade de vida dessa população sejam instrumentos de preocupação e de estudos. 

Clark e Siebens (2002) afirmam que: 

O processo de envelhecimento e o aumento da expectativa de vida demandam ações 

preventivas, restauradoras e reabilitadoras, já que desencadeiam alterações nas 

funções orgânicas e vitais da população, ou seja, ocorre a perda da capacidade de 

adaptação do organismo devido às interações de fatores genéticos, que não são 

passíveis de intervenção e fatores ambientais, sobre os quais se podem intervir 

(CLARK & SIEBENS, p. 1013, 2002). 

 

 

Segundo Montenegro et. al. (2007) a maioria dos efeitos do envelhecimento 

acontece pela imobilidade e má adaptação, e não devido às doenças crônicas. A deterioração 

que se verifica, ao nível das capacidades dos vários sistemas fisiológicos, diminui a capacidade 

de desempenho das atividades comuns do dia-a-dia. 

Para os autores Spirduso, (1995) e McArdle et. al. (1998) o sedentarismo dos idosos 

pode ser facilitado quando acompanhado por alguns fatores, como por exemplo: a crença 

popular de que com o processo de envelhecimento deve diminuir-se a intensidade e a 

quantidade de atividade física; a discriminação da idade; a imposição da fragilidade; a perda da 

vitalidade; o receio de prejudicar a saúde; o medo da morte; a subestimação das próprias 

capacidades físicas; a presença de doenças, e a falta de ambiente físico apropriado para a prática 

de atividades físicas. 

Estudos vêm sendo desenvolvidos relatando a importância do envelhecimento com 

a relação de aptidão física. A questão da aptidão física é abordada por Guedes em seu capítulo 

nas “Orientações Básicas sobre Atividades Físicas e Saúde para Profissionais das Áreas de 

Educação e Saúde”, a aptidão física é definida como: 

Um estado dinâmico de energia e vitalidade que permite a cada um não apenas a 

realização das tarefas do cotidiano, as ocupações ativas das horas de lazer e enfrentar 

emergências imprevistas sem fadiga excessiva, mas, também, evitar o aparecimento 

das funções hipocinéticas, enquanto funcionando no pico da capacidade intelectual e 

sentindo uma alegria de viver. (GUEDES, 1996 apud ARAÚJO, p.195, 2000). 

 

 

Vale ressaltar que a aptidão física e seus componentes estão relacionados à saúde, 

pois bons índices estão associados com um menor risco de desenvolvimento de doenças ou 

incapacidades funcionais. 

Segundo Dias e Afonso (1999), a atividade física, seja de que tipo for, parece ser o 

melhor remédio para a velhice, surgindo, assim, a necessidade de oferecer a população idosa 

estímulos de natureza física, emocional, social e intelectual. 



17 

 

De acordo com Pires et al. (2002), com o declínio gradual das aptidões físicas, o 

impacto do envelhecimento e das doenças, o idoso tende a ir alterando seus hábitos de vida e 

rotinas diárias por atividade e formas de ocupação pouco ativas. Os efeitos associados à 

inatividade podem acarretar numa redução no desempenho físico, na habilidade motora, na 

capacidade de concentração, de reação e de coordenação, gerando processos de 

autodesvalorização, apatia, insegurança, perda da motivação, isolamento social e a solidão. 

Varejão (2007) ressalta que: 

 

A qualidade de vida é a eterna busca dos objetivos e metas a serem alcançados pelo 

ser humano, sendo esta, talvez, a razão da vida. A qualidade de vida está sendo 

classificada não apenas com relação à saúde, mas aos indicadores subjetivos que estão 

ligados a aspectos como felicidade, satisfação com a vida ou bem-estar psicológico, 

Portanto, para que se tenha um perfil da qualidade de vida individual, é necessário que 

o enfoque seja amplo e contemple as várias dimensões da vida humana. (VAREJÁO; 

DANTAS E.H.M. MATSUDO, S.M.M., p. 88, 2007). 

 

Para Dantas et. al. (2003), esta qualidade física é fundamental para a “execução 

voluntária de um movimento de amplitude articular máxima, por uma articulação ou conjunto 

de articulações, dentro dos limites morfológicos, sem o risco de promover lesão”. Por esse 

motivo, ela vem sendo considerada como de suma importância para manutenção da qualidade 

de vida dos idosos. 

Sobre isso, Dias e Afonso (1999) ressaltam que o exercício regular depois dos 60 

anos é um importante meio para manter a autoestima e um bom nível de atividade, bem como, 

contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares, dependências e solidão. No entanto, é 

necessário adaptar o exercício físico às necessidades e possibilidades de movimento de cada 

indivíduo e de cada grupo de idade. 

A mudança no aspecto demográfico com a população mundial em amplo 

crescimento tem levado uma parcela cada vez maior da população à perda da qualidade de vida. 

Tais perdas são provocadas, em parte, pelas variadas condições socioeconômicas 

(CAMARANO, 2003). E, também, devido à presença de doenças e a perda das capacidades 

físicas e funcionais, provocados pelo estilo de vida com pouca ou nenhuma atividade física. 

De acordo com Pereira e Okuma (2009), a preocupação em tornar os idosos cada 

vez mais ativos fisicamente, com autonomia para a prática de atividades da vida diária, é 

essencial, de forma que os interesses de pesquisadores e estudiosos estão apontando para o 

conhecimento dos fatores que os impulsionam à prática de atividade física regular, como por 

exemplo, identificar quais são os tipos de atividades que os idosos preferem de acordo com o 

gênero, idade, nível de escolaridade, quais são as barreiras e os obstáculos encontrados para a 
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prática de atividade física; quais são os principais fatores que os levam à adesão e a desistência 

de programas supervisionados, entre outras, foram os questionamentos feitos pelos autores.  

O entendimento e a compreensão das razões que levam o idoso a procurar uma vida 

de hábitos melhores com a prática de atividades físicas, conhecer o idoso, saber onde ele mora, 

como vive, suas condições de saúde, como é sua vida, entre outras, são, segundo Peixoto e 

Okuma (2009), questões essenciais para orientar as ações e as intervenções dos agentes que 

oferecem programas educacionais ou de atividade física para essa população. Além do mais, 

permite elaborar e desenvolver estratégias que possam alcançar aqueles que possuam maior 

resistência à prática de atividades físicas.   

Segundo Mills et al. (1997), há um crescente aumento na preferência por atividades 

individuais em casa. Da mesma forma, Wilcox, King, Brassington(1999) verificaram que a 

maioria dos idosos que fez parte de sua amostra demonstrou preferências por exercícios 

individuais e sugerem que os programas comunitários devem enfatizar nos seus conteúdos, 

atividades físicas que os idosos possam realizar fora da aula. Esses programas, na visão dos 

autores, provavelmente serão mais eficientes ao proporcionarem instruções iniciais sobre as 

atividades físicas e realizar um acompanhamento periódico junto ao participante. 

Partindo do pressuposto, percebe-se que a avaliação da capacidade funcional e da 

aptidão física dos idosos para orientar intervenções específicas e seu acompanhamento é 

fundamental no combate das dependências (RESENDE, 2008). Além disso, para um 

envelhecimento saudável, é necessário que se tenha um nível mínimo de qualidades físicas que 

contribuam para uma boa qualidade de vida, sendo que no caso dos idosos a manutenção da 

capacidade funcional é um fator predominante (BENEDETTI et. al., 2003). 

Portanto, considera-se de suma importância a atividade física, uma vez que, os 

exercícios proporcionam a redescoberta da motivação a fim de possibilitar uma melhor 

qualidade de vida para os idosos, inclusive para os institucionalizados, afinal, envelhecer com 

saúde é um direito de cidadania (SOUZA, 2009). 

 

3.4 Asilos como espaços de acolhimento de idosos 

 

Do grego “ásylos” e do latim “asylu” define-se asilo como sendo a casa de 

assistência social onde são recolhidas para o seu sustento e também para a educação as pessoas 

pobres e desamparadas como os mendigos, crianças abandonada, órfã e velha (ARAÚJO et. al., 

2010). 
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Para Bartholo (2003), o termo asilo é tradicionalmente empregado com sentido de 

abrigo e recolhimento, usualmente mantidos pelo poder público ou por grupos religiosos. E 

para Camarano (2010), os asilos são espaços sociais fechados onde regras minuciosas são 

colocadas em prática no sentido de limitar e homogeneizar as atividades diárias dos internos.  

Assim sendo, considera-se o asilo como um abrigo, um lugar de proteção a todas as 

pessoas idosas, sem exceção. Padronizando-se a nomenclatura, os espaços de amparo para os 

idosos foram modificados, no qual passaram a serem chamados também de Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI), definindo-as como estabelecimentos para o 

atendimento integral aos idosos, dependentes ou não, sem condições familiares ou domiciliares 

para a sua permanência na comunidade de origem (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2003). 

Sabe-se que um grande número de idosos necessita destas instituições, abrigos ou 

casas de apoio por questão de sobrevivência. Segundo Pavan (2008), idosos ricos, remediados, 

ou pobres que se encontram em estado de patologias crônicas ou demência, cujo cuidado ficou 

impossível em casa, também procuram pela internação asilar. 

Entretanto, a instituição asilar impede o idoso de ter o controle de sua vida, 

prevalecendo à necessidade de uma adaptação às normas de uma ordem administrativa que 

inclui disciplina em horários para deitar, levantar, comer, e a aceitação de quarto dividido com 

outras pessoas. De acordo com Alcântara (2004), os idosos devem se conformar em perder 

acesso a objetos pessoais, uma vez que as instituições não possuem estrutura e suporte para 

acolhê-los na sua absoluta individualidade, devendo todos se adaptar à uniformização dos 

alojamentos. 

Diversos idosos preferem viver em asilos quando estão com uma idade muito 

avançada, pois assim podem estar assistidos por profissionais habilitados. Já para outros, o 

convívio com a família é mais favorável, evidenciando que não se adaptariam à instituição. 

Sobre este assunto, Neri (2007) diz:  

 

Morar numa instituição fora do contexto familiar pode gerar sentimentos de 

desamparo e abandono, principalmente, em se tratando de pessoas que vivem a última 

fase da vida. Residir numa instituição significa abandonar o lugar idealizado de 

amparo e aconchego, ou seja, a família. Parte-se do pressuposto de que esse pode ser 

um lugar idealizado, pois a família é também um espaço de conflitos, o que é atestado 

com frequência pelos indicadores de violência doméstica. Assumindo que as pessoas 

que buscam uma moradia numa instituição são pessoas que perderam (ou nunca 

tiveram) familiares próximos, não têm renda nem autonomia física e mental para 

administrar a sua vida, o pertencimento a uma instituição pode representar uma 

alternativa de amparo, proteção e segurança. (Neri, p. 175, (2007). 
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Diante do exposto, o asilo pode representar um espaço de proteção e acolhimento 

daqueles que nunca tiveram uma família ou foram esquecidos por ela. Além disso, o asilo é o 

local para onde vão todos aqueles que, de uma forma ou de outra, perderam o seu lugar na 

sociedade. Há uma reconstrução de papéis nesse ambiente a qual está limitada a uma dimensão 

da realidade social circunscrita ao espaço físico do asilo (SOUZA, 2003). 

Pensando em Diamantina- MG, a cidade conta com duas instituições de longa 

permanência para idosos que são filantrópicas e se mantêm com a aposentadoria dos idosos e 

com os diversos tipos de doações. 

Os asilos contam com o apoio de profissionais da saúde, voluntários e parcerias 

com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, que desenvolvem 

diversas práticas acadêmicas objetivando desenvolver ações que possam contribuir para elevar 

o bem-estar e a qualidade de vida dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4- Metodologia 

 

 Trata- se de um estudo observacional transversal que avaliou a capacidade 

funcional dos idosos residentes nos asilos de Diamantina- MG. O projeto foi encaminhado para 

o Comitê de Ética e Pesquisa da UFVJM e após a sua aprovação (3125174) foi solicitada a 

concordância das instituições asilares situadas na cidade de Diamantina.  

 Assim que autorizados, foi realizada uma visita para proposição do projeto à 

coordenação dos asilos e esclarecimento de eventuais dúvidas e, a partir disto, foi quantificado 

o número de idosos e confeccionado um cronograma para aplicação do Índice de Barthel. Com 

o cronograma estipulado foram realizadas duas visitas em cada asilo para realização da coleta 

de dados e anotações referentes aos prontuários dos idosos na instituição. Os idosos que 

concordaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II) 

e aqueles que apresentaram algum comprometimento intelectual foram auxiliados pelo 

cuidador responsável. 

Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram: idade igual ou superior 

a 60 anos e ser residentes em um dos dois asilos situados na cidade de Diamantina-MG. Os 

idosos ou cuidadores responsáveis que não assinarem o TCLE e os idosos residentes que 

estavam, momentaneamente, internados em unidades hospitalares foram excluídos da pesquisa. 

 A pesquisa consistiu na aplicação do Índice de Barthel e coleta de dados 

referentes a gênero, idade, fatores de risco e prática de atividade física. O instrumento foi 

aplicado pelo mesmo pesquisador nos dois asilos e realizado individualmente, numa sala 

reservada e com total privacidade. Os idosos mais debilitados e que não conseguiram se 

locomover responderam o questionário na beira do leito.  

  O Índice de Barthel é um instrumento validado, utilizado para mensurar o grau 

de dependência em 10 atividades de autocuidado: alimentação, higiene pessoal, vestir-se, 

controle dos esfíncteres vesical e anal, independência no banheiro, deambulação, capacidade 

de subir escadas e transferência da cadeira para a cama (AZEREDO ; MATOS, 2003). Cada 

um dos itens é pontuado de 1 a 5 pontos, sendo 1 o mais dependente e 5 o independente. 

Somando os 10 itens o idoso se enquadra em uma das seguintes classificações: 10 pontos-

Dependência total; 11-30 - Dependência severa; 31-45 - Dependência moderada; 46-49 - 

Ligeira dependência; 50 - Independência total. 

 O preenchimento do formulário (ANEXO III), elaborado pelo pesquisador do 

estudo, com informações de identificação dos participantes como gênero, idade, prática de 

atividade física e fatores de risco foi realizada através do prontuário do idoso na instituição e 
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de forma verbal quanto à prática de atividade física. De acordo com o Dicionário crítico da 

Educação Física, 2005, pag.33: “Entende-se como atividade física qualquer movimento 

corporal produzido pelos músculos esqueléticos, da qual resultam dispêndios energéticos”. 

 Após a aplicação do instrumento de avaliação funcional e preenchimento da 

ficha de identificação foi construído um banco de dados, onde os sujeitos foram agrupados e 

descritos, de acordo com as categorias de dependência do índice de Barthel e demais dados 

coletados. 
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5- Resultados e Discussão 

 

O número de idosos residentes nos asilos pesquisados era 67 quando realizado o 

levantamento inicial através da visita as instituições, sendo 41 no asilo A e 26 no asilo B, porém, 

quando iniciado a pesquisa, esse número diminuiu para 64 devido ao falecimento de dois idosos, 

e a mudança de um idoso com a família.  

A categorização da amostra em relação idade, gênero e tempo de admissão podem 

ser observados na Tabela 1. 

Tabela 1- Caracterização da amostra de acordo com gênero, idade e tempo de 

admissão 

Característica N percentual 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

 

20 

44 

 

31,2 % 

68,8 % 

Idade 

 

60-69 

70-79 

80-89 

90-98 

> 99 

 

 

12 

26 

21 

4 

1 

 

 

18,7 % 

40,6% 

32,9% 

6,2 % 

1,6 % 

 

Admissão 

                  Menos de 1 ano 

1 a 5 anos 

6 a 10 anos 

Maisde10anos 

 

6 

30 

12 

16 

 

9,4% 

46,9 % 

18,7 % 

25,0 % 

  

Através dos dados pode-se evidenciar que a maioria dos idosos é do gênero 

feminino e a faixa etária mais prevalente nos asilos é acima dos 70 a 79 anos. 

A partir disto, é possível evidenciar a sobreposição do gênero feminino, devido ao 

fato de que à medida que a população brasileira envelhece, ela fica mais feminina. Isso se deve 

ao fato das mulheres viverem por volta de 8 anos a mais que os homens. Dentre os fatores que 
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contribuem para esse fenômeno, destacam as mortes violentas, cujas vítimas, quando jovens e 

adultas, são homens em mais de 90% dos casos e o acompanhamento médico contínuo maior 

entre as mulheres do que entre os homens ao longo de suas vidas (KÜCHEMANN, 2012 

APUDBANDEIRA; MELO; PINHEIRO, 2010). 

Outro ponto interessante é que 25 % dos idosos já se encontram nos asilos a mais 

de 10 anos, o que retrata a instituição como espaço de longa permanência e não transitório.  

Em relação à prevalência de idosos com idade superior a 70 anos (40,6%) nos asilos, 

pode ser devido ao fato do aumento da expectativa de vida atrelada a políticas públicas de saúde 

possibilitar com que os indivíduos sejam ativos e independentes o maior tempo possível, 

revelando uma procura a estes espaços em idades mais avançadas.  

A independência e a autonomia estão aliadas a uma vida ativa. Manter um estilo de 

vida ativo, contribui para que o idoso nunca esteja sozinho, ou se sinta impotente e dependente. 

Hábitos de vida saudáveis, como a prática de atividades físicas, são essenciais para um 

envelhecimento sadio em vários aspectos (NAHAS, 2007). 

No que tange ao índice de Barthel podemos observar que os idosos apresentam 

diferentes grau de assistência e independência, como observada na tabela 2. 

 

Tabela 2- Classificação do Índice de Barthel em relação ao grau de depêndencia 

 

                    A partir da tabela, é possível evidenciar que a maioria dos idosos (36 %) apresenta 

dependência severa, tendo sua capacidade funcional bastante comprometida. 

Classificação 

do Barthel 

N Porcentagem 

Dependência 

Total 

4 6,2% 

Dependência 

Severa 

23 36,0 % 

Dependência 

Moderada 

11 17,2 % 

Ligeira 

Dependência 

15 23,4 % 

Independência 

Total 

11 17,2 % 
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No estudo realizado por Alencar et al (2012) que traçou o perfil clínico-funcional 

de idosos de uma instituição de longa permanência para idosos, da qual participaram 47 idosos, 

a maioria deles, 33,9%, também apresentou dependência severa, evidenciando acentuado 

declínio funcional nestes indivíduos. O Brasil tem apresentado um dos mais rápidos 

crescimentos da população idosa e em muitos casos, infelizmente, esse aumento da longevidade 

tem sido acompanhado de um declínio do estado de saúde físico e mental, presença de múltiplas 

doenças crônicas, perda de independência e autonomia, e limitações socioeconômicas e 

ambientais, que são fatores associados à limitação da capacidade funcional dos idosos.  

No estudo de Alencar et al. (2012), a presença de dificuldades ou dependência na 

realização das atividades essenciais para uma vida independente, como as atividades de 

autocuidado e aquelas consideradas importantes para a qualidade de vida do indivíduo, é muito 

comum entre os idosos brasileiros. Estudo feito pela autora no município de São Paulo 

constatou que mais da metade da população estudada, ou seja, 53% necessitavam de ajuda para 

fazer todas ou algumas de suas atividades diárias, foi constatado também, que, 29% dos idosos 

necessitam de ajuda parcial ou total para realizarem até três dessas atividades, e 17% 

necessitavam de ajuda para realizar quatro ou mais atividades. 

De acordo com Davim et al. (2004), e Perlini et al (2004), mesmo um idoso 

institucionalizado deve ter o cuidado de preservar e/ou melhorar sua qualidade de vida, 

autonomia e independência. No entanto, muitas vezes o que ocorre em uma instituição, com o 

intuito de agilizar o processo de atendimento, é a diminuição do incentivo a esses idosos para 

continuarem realizando independentemente suas atividades, o que pode levar a uma piora do 

quadro funcional e limitação, tornando mais difícil o trabalho da equipe multidisciplinar na 

avaliação e no tratamento do idoso. 
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Gráfico 1- Prática de atividade Física regular através da residência UFVJM 

 

 

Em relação a prática de atividade física regular 46 idosos, 68,8 %, participam da 

prática de atividade física regular com a residente da Educação Física da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), com a frequência de 2 a 3 vezes por semanas. 

Isto evidencia que a inserção da residência multiprofissional voltado para idosos possibilita 

práticas em saúde dentro de diferentes espaços. 

Segundo Alves et al. (2008), em todas as ciências da saúde existem estudos 

científicos que comprovam a eficácia da Educação Física e sua atuação corrobora para o 

conhecimento do processo biológico e inevitável do envelhecimento. O cenário nacional aponta 

para um número cada vez maior de idosos na população, uma vez que esses idosos podem 

apresentar múltiplas doenças crônicas e que estas doenças podem causar dependência, havendo 

assim novas necessidades de cuidado, incluindo exercício físico. 

Para atender de maneira correta e eficiente as necessidades dos idosos, é importante 

a competência dos profissionais das áreas da saúde, incluindo o Educador Físico, em sua 

atuação interligada e interdisciplinar, em prol da qualidade de vida do idoso, propiciando 

condições para o desenvolvimento de uma longevidade saudável (ALVES ET AL., 2008). A 

melhoria da qualidade do cuidar no idoso exige uma qualificação desses profissionais que o 

realizam, pois, os mesmos devem rever seus valores e preconceitos para compreender e aceitar 

o idoso como ele é, com uma história de vida, experiências e conhecimentos que devem ser 

respeitados. 

Na realidade dos asilos de Diamantina, o Educador físico da residência desenvolve 

um grupo de práticas corporais com os idosos em parceria com a fisioterapia, sendo essas 

atividades planejadas e comandadas pelas duas profissões. As atividades são realizadas com 

uso de halteres, bolas, elásticos, litros pet, que são utilizados para trabalhar força, resistência, 

68,8 %

31,2 %

Gráfico 1-Prática de atividade Física regular através da 
residência UFVJM

Idosos praticantes de
atividade física

Idosos não praticantes de
atividade física
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coordenação motora, equilíbrio, entre outras qualidades físicas, no intuito de preservar a 

independência e melhorar também a qualidade de vida desses indivíduos que muitas vezes 

permanecem inativos nesses espaços devido à falta de incentivo. Todas as atividades são 

adaptadas para o nível de cada um, de modo a promover maior inclusão, respeitando os limites 

dos mesmos e possibilitando maior interação entre eles.          

O espaço também é utilizado para caminhadas de curta duração, e muitas atividades 

em forma de dinâmica, que visam estimular o cognitivo daqueles que participam. Como muitos 

necessitam de apoio para deambular, ou requerem maior acompanhamento durante as 

atividades, os demais profissionais da residência como odontologia, enfermagem, farmácia e 

nutrição auxiliam no momento dos exercícios, sendo que a participação acontece por parte 

daqueles que estão com condições de saúde apropriadas para a prática, e que querem participar. 

Uma parcela dos idosos, 31,2%, não participa das práticas de atividade física 

planejada pela residência, e acredita-se que a causa disto não seja única, variando de idoso para 

idoso, uma vez que os mesmos apresentam características singulares. Uma das possíveis causas 

observadas foi o fato de simplesmente alguns não gostarem de praticar atividade física e a 

dificuldade de interação com o grupo. Outro possível fator é de que alguns idosos possuírem 

condições clínicas graves que os impossibilitam a prática de atividade física planejada. 

Além das atividades físicas envolvendo a residência, os idosos relataram que 

realizam outras atividades como: deambular pelo interior do asilo, realizar fisioterapia, cuidar 

da horta, lavar a própria roupa, ajudar nas atividades coletivas do asilo, dentre outras. Cerca de 

73 % dos indivíduos entrevistados relataram realizar deambulação pelo ambiente, mesmo 

necessitando de auxílio, e apenas cerca de 13 % realizam outras tarefas além da deambulação. 

 Acredita- se que os idosos mais ativos são os que possuem maior independência e 

que preservam hábitos de quando ainda moravam em sua própria casa, como colocar água no 

filtro, secar o banheiro, lavar sua própria roupa, controlar a máquina de lavar roupas, e 

principalmente auxiliar nas atividades coletivas do asilo. 

No que tange a prática de atividade física relacionado ao gênero, dos 20 homens 

entrevistados, 13 praticam atividade física, sendo 65% a proporção do sexo masculino. Já no 

sexo feminino, das 44 mulheres entrevistadas 31 praticam atividade física, sendo a proporção 

de 70,4% nesse gênero. Esses números corroboram com os estudos que já mostraram que as 

mulheres praticam mais atividades físicas do que os homens. 

 No estudo de Machado et. al (2017), a prática de atividades físicas entre as 

mulheres é mais comum do que entre os homens, 65% das mulheres idosas que participaram 
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do estudo praticam atividades físicas, ao passo que 92% dos homens, não praticam.  Ao longo 

da vida, a existência de hábitos de vida não saudáveis oferecem a possibilidade para o 

surgimento de doenças crônicas que possam comprometer a qualidade de vida da pessoa idosa. 

Entre as principais doenças se tem a hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, bronquite 

asmática, artrite reumatóide e alguns tipos de câncer. 

Em relação aos fatores de riscos foi evidenciado que todos os idosos apresentam 

algum tipo de doença crônica associada e que geralmente são múltiplas.  Dentre as principais, 

se destaca a hipertensão arterial sistêmica com prevalência de 50%, seguida de demência e/ ou 

transtorno mental com 47,05% e diabetes com 14,7%. 

Segundo Duncan et al. (2011), Dados nacionais representativos obtidos em 2008 a 

partir de quase 400.000 entrevistas estimam que 24,0% (IC 95% 23,7–24,4) das mulheres e 

17,3% (17,0–17,6) dos homens com idade ≥20 anos e cerca de metade dos homens e mais da 

metade das mulheres com idade ≥60 anos relataram diagnostico prévio de hipertensão. Uma 

pesquisa de validação sugere que o autor relato provavelmente superestima a hipertensão em 

aproximadamente 10% em comparação ao diagnostico clinico. 

É importante notar que a prevalência de diabetes e hipertensão está aumentando, 

paralelamente à prevalência de excesso de peso; esses aumentos estão associados a mudanças 

desfavoráveis na dieta e na atividade física.  

O Brasil tem posto em prática importantes políticas de prevenção das DCNT, e a 

mortalidade por DCNT ajustada por idade vem diminuindo 1,8% ao ano. Contudo, as 

tendências adversas da maioria dos fatores de risco trazem um enorme desafio e demandam 

ações e políticas adicionais e oportunas, especialmente as de natureza legislativa e regulatória 

e aquelas que fornecem atenção custo-efetiva a condições crônicas para indivíduos afetados por 

DCNT (DUNCAN et. al., 2011). 

Segundo Veras (1994), o aumento da expectativa de vida altera o perfil de 

morbidade da população. A tendência é que em curto prazo, a formação de uma população 

idosa, uma vez atingida por doenças crônico-degenerativas, sofra como consequência, a perda 

de independência e venha a ser dependente dos outros. Por essa razão nota-se a necessidade de 

especialistas na área do cuidado com o idoso, não só visando o tratamento, mas a profilaxia, 

com intuito de promover melhores condições para o desenvolver de uma longevidade saudável, 

propiciando uma vida digna e de qualidade para a pessoa idosa. (ALVES et. al., 2008).  

Cuidar de uma pessoa idosa vai além da técnica, do procedimento, da intervenção, 

pois se caracteriza por uma relação de ajuda, no sentido de dar qualidade ao outro ser, 

respeitando-o, compreendendo-o, tocando-o de forma mais afetiva. Conforme ressalta 
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Gandolpho e Ferrari (2006), a inclusão do outro não como objeto, mas como parceiro no 

desenvolvimento do cuidado. 

 Hartmann Júnior e Gomes (2014), consideram que, dentro do campo teórico da 

gerontologia e das pesquisas voltadas ao conhecimento sobre o envelhecimento saudável, a 

depressão surge como uma das principais queixas dos idosos. Segundo os autores 

convencionou-se relacionar o processo de envelhecimento com uma diminuição gradual na 

qualidade de vida e o surgimento de estados depressivos, entretanto, estes fatores não estão 

necessariamente relacionados. De acordo com Cheik et al. (2003), o envelhecimento deve ser 

compreendido como um fenômeno que é biopsicossocial e que atinge o homem e toda a sua 

existência na sociedade, ou seja, trata-se de um processo irreversível marcado pelas 

experiências vividas e pelas idiossincrasias do sujeito, enfim, pelas particularidades da cultura. 

Segundo Oliveira et al.(2006) a depressão é a doença psiquiátrica mais comum entre 

os idosos, frequentemente sem diagnóstico, sem tratamento e que mais afeta sua qualidade de 

vida. Stoppe e Louza (1999) apontam que os sintomas emocionais típicos da depressão 

expressam-se através de uma ampla variedade de transtornos físicos, funcionais e psíquicos na 

senilidade, portanto, requer cautela no momento de seu diagnóstico. 

Como ressaltam Oliveira et al. (2006), em determinados casos o processo de 

envelhecimento apresenta algumas características semelhantes aos sintomas depressivos, o que 

conduz à confusão no diagnóstico. Afirmam ainda que a ocorrência de depressão pode ser 

associada a fatores como idade, estado civil, classe social e condições sociais. É uma condição 

que afeta todos os indivíduos em alguma fase de suas vidas, seja como humor transitório ao se 

sentir abatido ou melancólico, ou como uma forma mais séria, que pode prejudicar ou não seu 

desempenho físico e psicológico. 

A demência e a depressão estão entre as principais causas de anos vividos com 

incapacidades, por levarem à perda da independência e da autonomia. Outro aspecto é a perda 

de interesse e/ou motivação para aderir a atividades físicas, culturais e sociais, principalmente 

pelas pessoas que sofrem de depressão, que acarreta diminuição nas suas atividades diárias, 

tornando-as mais sedentárias no lar e na sociedade (HARTMANN JÚNIOR E GOMES, 2014). 
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6- Considerações finais 

 

O estudo evidenciou que a maioria dos idosos residentes nos asilos de Diamantina 

apresenta grau de dependência severa, a partir do Índice de Barthel. O público do asilo é mais 

feminino, com idade acima de 70 anos e a hipertensão arterial sistêmica é a doença crônica mais 

prevalente. 

Além disto, o trabalho possibilitou traçar o perfil dos idosos e trazer a tona uma 

reflexão sobre hábitos de vida saudáveis, incluindo uma rotina de exercícios físicos e a 

contribuição do profissional de educação física para que o envelhecer com qualidade de vida 

seja possível.  

Diversos estudos e pesquisas demonstram que o número de idosos cresceu 

consideravelmente no Brasil desde as últimas décadas, e, como consequência, a sociedade em 

que vivemos deve se transformar para atender este público em ascensão. 

Novos estudos devem ser realizados a fim de correlacionar as variáveis e identificar 

possíveis abordagens preventivas e de promoção de saúde para um envelhecimento ativo e 

funcional. 
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ANEXO II 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 
Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: Avaliação da 

capacidade funcional dos idosos residentes nos asilos de Diamantina. Projeto coordenado 

pelos docentes Cláudia Mara Niquini e Joanito Niquini Rosa Júnior. 

 A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a universidade ou com os asilos (Pão de Santo Antônio e 

Frederico Ozanan) do município de Diamantina-MG. 

 O objetivo desta pesquisa é avaliar se o idoso que mora no asilo é capaz de realizar as 

suas tarefas de cuidado como alimentar-se e ir ao banheiro, por exemplo, sozinho ou se 

necessita de alguma ajuda. Além disso, pretende-se saber se o idoso realiza atividade física no 

dia a dia e se a sua idade, sexo, prática de atividade física regular e doenças estão relacionadas 

com a independência do idoso ou com a sua necessidade de ajuda. 

 Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) a uma entrevista onde responderá 

um questionário chamado índice de Barthel modificado. Esse questionário é muito simples e 

traz perguntas sobre como o idoso realiza a sua alimentação, higiene pessoal, se veste, controla 

a urina e as fezes, capacidade de ir ao banheiro, se caminha, consegue subir escadas e mudar-

se da cadeira para a cama. O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente 10 

minutos. 

 Os riscos relacionados com sua participação são mínimos como de identificação, 

dúvidas ou constrangimento e serão minimizados pelos seguintes procedimentos: sigilo nas 

informações e anonimato dos participantes, esclarecimentos pelos pesquisadores e entrevista 

de forma reservada.  

 A entrevista para responder ao questionário será feita num espaço reservado, distante 

dos outros idosos e em tom de voz adequado, podendo ser com o próprio idoso ou com o 

cuidador responsável. Caso não se sinta à vontade para responder alguma questão pode-se 

recusar e não respondê-la. 
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 O estudo tem como benefícios a realização de uma avaliação sobre a capacidade do 

idoso em realizar as suas tarefas básicas, identificação de possíveis dificuldades no dia a dia e 

orientação quanto à prática de atividade física. Através das informações obtidas na pesquisa 

será possível uma orientação adequada aos cuidadores e aos próprios idosos em relação à 

atividade física regular e aumento da qualidade de vida dos idosos nos asilos. 

 Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação). Não há remuneração com sua 

participação, bem como a de todas as partes envolvidas. Não está previsto indenização por sua 

participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

 Observação: Está pesquisa não implicará em nenhum gasto financeiro aos participantes. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora 

ou em qualquer momento. 

 Coordenador (a) do Projeto: Cláudia Mara Niquini/ Joanito Niquini Rosa Júnior 

Endereço: Rua das Candeias, 35, Condomínio Côrrego das Prata 

Telefone: (38) 988144651 

Declaro que entendi os objetivos, a forma da minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação.  

 

Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________  

Assinatura do sujeito da pesquisa: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br 

 

 

  

 

 

mailto:cep@ufvjm.edu.br
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 ANEXO III 

 

 

Formulário de Caracterização dos Idosos 

 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento: ______________________________________________ 

 

Estado Civil: _____________________________________________________ 

 

Sexo: __________________________________________________________ 

 

Tempo em que se encontra no asilo__________________________________ 

 

Registro: _______________________________________________________ 

 

Diagnósticos:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Pratica Atividade Física? (  ) Sim  (   ) Não 

 

Frequência da prática: 

 

(   ) uma ou duas vezes na semana 

(   ) três ou quatro vezes na semana 

(   ) cinco ou mais vezes na semana 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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