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IMPACTO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS ÀS NECESSIDADES MÍNIMAS DE 

ASSISTÊNCIA DOS IDOSOS: ESTUDO SABE (SAÚDE, BEM ESTAR E 

ENVELHECIMENTO) 

 

1. RESUMO 

Objetivo: Verificar o impacto da prestação de cuidados às necessidades mínimas 

de assistência identificadas no declínio funcional em um período de seguimento de 

quatro anos. Método: Trata-se de estudo longitudinal que utilizou a base de dados 

do Estudo SABE (Saúde, Bem estar e Envelhecimento), no município de São Paulo. 

A amostra foi constituída por 157 idosos avaliados no ano de 2006 e 2010. 

Resultados preliminares: Após quatro anos de acompanhamento, 53,5% dos 

idosos permaneceram na classificação necessidade mínima, 32,2% necessidade 

moderada e 14,3% necessidade máxima. A maioria dos idosos recebia auxílio nas 

atividades independente da classificação da necessidade de cuidado. 

Considerações finais: Houve uma piora na funcionalidade no período de quatro 

anos o que requer medidas preventivas que posterguem a funcionalidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A população mundial está envelhecendo. Estima-se que no Brasil, até 2020, 

haverá mais de 30 milhões de idosos, o que representará 13% da população. Na 

medida em que a população mundial envelhece, as doenças crônicas não 

transmissíveis também aumentam significativamente nos idosos, apontando a 

necessidade de reorganização da atenção à saúde do idoso. Nota-se que a 

presença das doenças e condições crônicas, quando não controladas, podem gerar 

limitações funcionais e, consequentemente, dependência (DUARTE; LEBRÃO; 

LIMA, 2005).  

O cenário  que começa a se configurar com a maior presença de limitações 

funcionais e dependência demonstra a necessidade de repensar as estratégias de 

cuidado. A necessidade de cuidado está diretamente relacionada com o nível de 

comprometimento no desempenho das atividades cotidianas (DUARTE, 2006).  

A avaliação do desempenho das atividades cotidianas do idoso permite 

detectar as situações de risco, identificar áreas de disfunção/necessidade, assim 

como monitorar o declínio funcional do idoso com o passar do tempo permitindo o 
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estabelecimento de um plano de cuidados adequado às demandas assistenciais 

identificadas. 

 

3. OBJETIVOS 

Verificar o impacto da prestação de cuidados às necessidades mínimas de 

assistência identificadas no declínio funcional em um período de seguimento de 

quatro anos.  

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo longitudinal o qual utilizou a base de dados do Estudo 

SABE (Saúde, bem estar e envelhecimento). O Estudo SABE, iniciou-se em 2000, 

como estudo multicêntrico desenvolvido em sete países da América Latina e Caribe 

(Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, México e Uruguai). No Brasil foi realizado 

no município de São Paulo no qual foram entrevistados 2.143 indivíduos com 60 

anos e mais (coorte A00).  

Em 2006, realizou-se nova coleta de dados, no qual foram reentrevistados 

1.115 reentrevistados (coorte A06) e nova coorte (B06) com 298 idosos entre 60 e 

64 anos foi acrescentada, perfazendo 1.413 indivíduos. Em 2010, foi realizada uma 

terceira coleta de dados onde foram localizados e reentrevistados os idosos das 

coortes A e B (n= 989 idosos) e, incluída uma nova coorte com 355 idosos com 60 a 

64 anos (coorte C10). 

Para este estudo, a amostra foi constituída pelos idosos avaliados no ano de 

2006 e acompanhados no ano de 2010. Considerará como critério de inclusão, os 

idosos que apresentaram necessidade mínima. 

Todas as coortes do Estudo SABE foram aprovadas pela Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da 

Faculdade Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A necessidade de cuidado dos idosos foi determinada pelo grau de 

dependência nas atividades básicas e instrumentais de vida diária. Para a 

classificação do grau de dependência utilizou-se a escala hierárquica, construída 
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pelo método de escalonamento de Guttman, das dificuldades referidas no 

desempenho funcional dos idosos.  

O grau de necessidade de cuidado foi classificado a partir do agrupamento 

das atividades segundo as habilidades necessárias para o seu desenvolvimento. 

Consideraram-se as seguintes categorias: nenhuma necessidade, necessidade 

mínima, necessidade moderada e necessidade máxima. Assim, a necessidade 

mínima é dificuldade para o desenvolvimento de pelo menos uma das seguintes 

atividades (utilizar transporte, fazer compras e realizar tarefas domésticas pesadas) 

e não relata dificuldade para nenhuma outra atividade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em 2006, 157 idosos foram classificados como necessidade mínima, sendo 

que em 2010, 118 foram reentrevistados, 23 foram a óbito e 16 não foram 

localizados ou recusaram participar da pesquisa. A maioria dos idosos avaliados era 

do sexo feminino (80,7%), tinha 60 a 69 anos (52,3%), referiu duas ou mais doenças 

crônicas (57,1%). Parte desses idosos apresentava declínio cognitivo (3,2%), 

sintomas depressivo (21,9%) e morava sozinho (10,0%) 

Após quatro anos de acompanhamento, 53,5% dos idosos permaneceram na 

classificação necessidade mínima, 32,2% necessidade moderada e 14,3% 

necessidade máxima. Entre os idosos considerados necessidade mínima, 81,0% 

recebia ajuda em todas as atividades, 5,9% recebiam ajuda em pelo menos uma 

atividade; entre aqueles classificados como necessidade moderada, 93,1% recebiam 

ajuda em todas as atividades e 6,9% não recebiam ajuda; e, entre aqueles que 

apresentavam necessidade máxima, 86,4% recebiam ajuda em todas as atividades 

e 13,6% não recebiam ajuda. 
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