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Resumo 

Objetivo: Identificar a prevalência de incapacidade em idosos que vivem na 

comunidade por meio do WHODAS 2.0, versão 12 itens e analisar sua 

associação com fatores sociodemográficos e clínicos. Método: Estudo 

transversal, exploratório no qual foram incluídos 300 participantes, de ambos 

os gêneros, com 60 anos ou mais que vivem na comunidade e que eram 

acompanhados no Centro de Referencia do Idoso. A restrição no desempenho 

em atividades foi avaliada por meio do instrumento WHODAS 2.0 (World Health 

Organization Disability Assessment Schedule - 2.0) versão de 12 itens que 

abrange os domínios de cognição, mobilidade, autocuidado, convivência com 

as pessoas, atividades de vida e participação na sociedade. Cada participante 

avaliou o grau de dificuldade para realizar as atividades, nos últimos 30 dias 

com possibilidade de graduação de 1. (nenhuma) a 5. (extrema ou não consigo 

fazer), que foram posteriormente computados de 0 a 4, totalizando no máximo 

48 pontos. Foram coletados dados sociodemográficos e clínicos. Resultados: 

Os participantes tinham idade média (DP) de 71,5 (6,3) anos e eram em sua 

maioria mulheres (83,7%). A média da pontuação total dos participantes foi de 

4,5 (5,7) pontos, variando de 0 a 35 pontos. A distribuição em percentis (50,75, 

85, 90 e 95) foi respectivamente de 2, 7, 10,13 e 17 pontos o que correspondeu 

a 52,3%(157), 25,3% (76), 9,0% (27), 8,0% (24) e 5,3% (16) participantes. Para 

o percentil 95, de maior restrição em atividades, a pontuação foi maior em 

mulheres (17,4 pontos), entre os idosos com 80anos e mais (20,6 pontos), 

entre os com 3 ou mais doenças (19 pontos) entre os com depressão (24,9 

pontos) e entre aqueles com pior mobilidade, TUG≥10 segundos (22 pontos). 

Conclusão: Nossos resultados sugerem que o WHODAS 2.0 reflete a restrição 

de atividades da população idosa. 

Introdução 

  A população idosa, que ira aumentar substancialmente nas próximas 

décadas, apresenta maior risco de declínio da capacidade funcional e de 

restrição no desempenho funcional nas atividades de vida diária e de vida 

prática (1). Aproximadamente 24% dos idosos relataram ter dificuldade em 

realizar atividades de vida diária e 40,3% em realizar atividades práticas em 



São Paulo, comparado a 18,6% e 28,7% em Buenos Aires e, 16,8% e 17,0% 

em Montevidéu, respectivamente (6).  

 O novo paradigma na saúde do idoso aponta que a avaliação do 

desempenho funcional é mais relevante do que apenas a presença de doenças 

ou outras condições de saúde, uma vez que reflete melhor o impacto da 

presença da coexistência de várias doenças, com diferentes graus de 

severidade, sobre as atividades do cotidiano (7). 

 O entendimento sobre os diversos fatores que influenciam a 

funcionalidade no envelhecimento depende do modelo teórico escolhido. A 

Classificação Internacional de Incapacidade, Funcionalidade e Saúde (CIF) traz 

uma visão inovadora (mais clara) sobre o processo de incapacitação, uma vez 

que fornece uma perspectiva biopsicossocial, incluindo as dimensões biológica, 

pessoal e social. O uso de modelos de funcionalidade, mais do que apenas 

indicadores de morbidade e de mortalidade se justificam pela necessidade de 

monitoramento das condições de saúde das pessoas á medida que 

envelhecem (8). 

 O WHODAS 2.0 (World Health Organization Disability Assessment 

Schedule - 2.0) é um instrumento desenvolvido pela WHO (World Health 

Organization) a partir de um estudo multicêntrico em 19 países, para avaliar a 

incapacidade relacionada às condições de saúde, baseado no modelo da CIF 

(9) avalia a funcionalidade em seis domínios de vida (cognição, mobilidade, 

autocuidado, convivência com as pessoas, atividades de vida e participação na 

sociedade). O questionário possui diferentes formatos, variando de mais 

simplificados a completos, com 36, 12 ou 12 mais 24 questões, e aplicados por 

meio de entrevistas. Além de abranger os domínios da CIF, aplica-se a todas 

as doenças, incluindo aquelas que têm impacto sobre as dimensões físicas, 

mentais, e os transtornos secundários ao uso de substâncias, como drogas e 

medicamentos. 

 O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de incapacidade em 

idosos que vivem na comunidade por meio do WHODAS 2.0, versão 12 itens e 

analisar sua associação com fatores sociodemográficos e clínicos. 



Método e Desenvolvimento 

Delineamento 

 Trata-se de um estudo exploratório, transversal com 300 idosos, homens 

e mulheres, acompanhados no Centro de Referência ao Idoso, Zona Norte, no 

município de São Paulo, recrutados no período de setembro de 2013 a Maio de 

2014. O CRI é formado por profissionais de saúde especializados em 

atendimento ao público idoso e inclui atendimentos clínicos, odontológicos, de 

reabilitação, exames e Centro de Convivência. O atendimento é referência para 

as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região norte da cidade de São Paulo 

Participantes 

 Foram incluídos participantes de ambos os sexos, com idade de 60 anos 

ou mais. Foram excluídos os idosos: com déficit de memória, de orientação 

espacial e temporal, de comunicação e atenção, e grave déficit cognitivo de 

acordo com o Mini Exame de Estado Mental, ajustado pela escolaridade: 13 

pontos para analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade e 26 pontos para 

alta escolaridade (10); incapacidade para andar e ficar na posição ortostática 

mesmo com uso de bengala, andador ou muletas, comprometimento grave da 

fala, da audição ou de visão, impedindo a comunicação.   

 Os participantes foram orientados quanto aos objetivos e métodos da 

pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Este foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Cidade de São 

Paulo (protocolo número 09091712.3.0000.0064). 

Instrumentos 

 A capacidade funcional e restrição de atividades foram avaliadas por 

meio do WHODAS 2.0, versão curta de 12 itens. Foi elaborado a partir de um 

amplo estudo multicêntrico, envolvendo 19 países em todo o mundo e 

adaptado 27 idiomas. O WHODAS 2.0 inclui os seguintes domínios e 

atividades: 1.Cognição: atividades de comunicação e de pensamento; 2. 

Mobilidade: atividades como ficar em pé e mover-se; 3. Autocuidado: atividades 

de auto higiene; 4. Relacionamento: que valia as interações com outras 



pessoas e as dificuldades encontradas devidas a uma condição de saúde; 5. 

Atividades de Vida: que valia dificuldades com as atividades do dia a dia; 6. 

Participação: que valia as dimensões sociais, tais como as atividades 

comunitárias, barreiras e obstáculos no mundo em torno do indivíduo, e 

problemas com outras questões, tais como manutenção da dignidade pessoal.  

 O WHODAS 2.0 é uma escala do tipo Likert, composta por 12 perguntas, 

em cada um dos domínios citados previamente. O participante avaliou o grau 

de dificuldade para realizar as atividades, nos últimos 30 dias e escolheu uma 

das seguintes possibilidades de resposta: 1. Nenhum; 2. Leve; 3. Médio; 4. 

Grave e 5. Extremo ou não consigo fazer. Há duas opções para se computar o 

escore total do instrumento: a simples, na qual se somam os escores de cada 

item e o complexo no qual é feito uma parametrização baseada no “item-

response-theory” (IRT), levando-se em conta o grau de dificuldade de cada 

item respondido. Para o presente estudo foi utilizado à forma simples. 

 As variáveis independentes avaliadas foram:  

Sociodemográficas: idade, gênero, estado civil, escolaridade, renda e mora só.  

Clinicas e de mobilidade: número de doenças, número de medicamentos, 

comorbidades e condições de saúde, depressão, nível de atividade física e 

mobilidade.  

A mobilidade foi avaliada por meio do Timed up and Go Test (TUG)(11) . O 

participante é instruído a levantar-se de uma cadeira e andar o percurso de três 

metros (com uma marcação indicada no chão), retorna e sentar. Realizado 

para testar a mobilidade dos idosos, que são considerados saudáveis ao 

concluir o teste em até 10 segundos, frágeis ou com algum tipo de deficiência 

de 11 a 20 segundos, e acima de 20 segundos com algum prejuízo na 

mobilidade. 

A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) (12) é um instrumento utilizado para o 

rastreamento de depressão em idosos, a escala original tem 30 itens e foi 

desenvolvida para o rastreamento dos transtornos de humor em idosos, com 

perguntas que evitam a esfera das queixas somáticas.  A EDG com 15 itens 

(EDG-15) é uma versão curta da escala original, a partir dos itens que mais 



fortemente se correlacionavam com o diagnóstico de depressão. A pontuação é 

feita por meio das respostas negativas, indo de 0 a 15, na qual 0 a 4 pontos é 

considerado sem depressão e acima de 5 pontos com sintomas depressivos, e 

indicativo de depressão.  

Análise estatística 

 As características da amostra estão apresentadas em números 

absolutos e frequência relativa para variáveis categóricas e em média e desvio 

padrão para as variáveis quantitativas. Foi calculada a distribuição do escore 

do WHODAS 2.0 para os percentis 50,75, 85, 90 e 95 e realizada uma análise 

descritiva do escore total do WHODAS 2.0 e de seus domínios. Foram 

calculados os escores do WHODAS 2.0 de acordo com os percentis 50, 75, 90 

e 95 em relação a gênero, faixa etária, número de doenças, depressão, mora 

só e desempenho de mobilidade (TUG). 

 

Resultados:  

 A amostra foi constituída de 300 idosos com idade média (DP) de 71,5 

(6,3) anos, escolaridade média de 5,9 (3,8) anos e em sua maioria mulheres 

(83,7%). Cerca de 70% relatou ter hipertensão, 40% diabetes, 19% osteoartrite 

e 21,3% incontinência urinária. Os participantes referiram tomar em média 3,6 

(2,2) medicamentos por dia de forma regular. 

 O escore total do WHODAS 2.0 foi em média de 4,5 (5,7) pontos, 

variando de 0 a 35 pontos (tabela 1). A distribuição em percentis (50,75, 85, 90 

e 95) foi respectivamente de 2, 7, 10,13 e 17 pontos o que correspondeu a 

52,3% (157), 25,3% (76), 9,0% (27), 8,0% (24) e 5,3% (16) participantes. Do 

total da amostra, 29,3% relatou não ter restrição (nenhuma dificuldade) para 

realizar atividades.  

 Em relação a distribuição em percentis 50,75, 90 e 95 do WHODAS 2.0 

pontuação total para gênero, faixa etária, número de doenças, rastreio para 

depressão, morar só e mobilidade medida por meio do TUG, observou-se que 

para o percentil 95, de maior restrição em atividades, a pontuação foi maior em 



mulheres (17,4 pontos), entre os idosos com 80 anos e mais (20,6 pontos), 

entre os com 3 ou mais doenças (19 pontos) entre os com depressão (24,9 

pontos) e entre aqueles com pior mobilidade, TUG≥10 segundos (22 pontos) 

(tabela 2).  

 

Tabela 1 - Valores descritivos do WHODAS 2.0 escore total e domínios 

Variáveis Média (DP) 95% IC Valor Mínimo e 

Máximo  

WHODAS Total 4,5 (5,7) 3,8 – 5,2 0 – 35 

Domínio 1 - Cognição 0,6 (1,1) 0,5 – 0,8 0 – 6 

Domínio 2 - Mobilidade 1,7 (1,9) 1,5 – 1,9 0 – 7 

Domínio 3 - Autocuidado 0,3 (1,0) 0,2 – 0,5 0 – 6 

Domínio 4 - Relacionamento 0,3 (0,9) 0,2 – 0,5 0 – 4 

Domínio 5 - Atividade de Vida 0,7 (1,3) 0,6 – 0,9 0 – 8 

Domínio 6 - Participação 0,59 (1,2) 0,45-0,73 0 - 7 

 

Tabela 2 - Pontuação do WHODAS 2.0, versão 12 itens, em relação a 

características sociodemográficas e clínicas nos percentis 50, 75, 90 e 95. 

Variável População 

Total 

n(%) 

Percentil 

  50 75 90 95 

Gênero      

Masculino 49 (16,3) 2,0 4,5 8,0 11,0 

Feminino 251 (83,7) 3,0 7,0 13,0 17,4 

Faixa etária      

60-64 anos 47 (15,7) 2,0 7,0 13,2 17,6 

65-69 anos 60 (23,0) 1,0 4,5 10,0 15,5 

70-74 anos 98 (32,7) 2,0 7,25 14,1 19,0 

75-79 anos 55 (18,3) 3,0 7,0 13,0 14,2 



80 anos ou mais  31 (10,3) 4,0 9,0 15,6 20,6 

Número de 

doenças 

     

0 35 (11,7) 0,0 2,0 7,4 16,4 

1-2 46 (48,7) 2,0 5,0 10,0 13,6 

3 ou mais 119 (39,7) 4,0 10,0 15,0 19,0 

Depressão      

Não 247 (82,3) 2,0 5,0 10,0 13,0 

Sim 53 (17,7) 8,0 14,5 21,2 24,9 

Mora só      

Sim 85 (28,3) 2,0 7,0 12,0 15,0 

Não 215 (71,7) 2,0 7,0 13,0 17,0 

TUG      

<10 s 82 (60,7) 1,0 4,0 7,0 9,8 

≥10 s 118 (39,3) 6,0 12,0 17,0 22,0 

Legenda: TUG: Timed up and Go test 

 



Considerações Finais 

 A população idosa esta aumentando em grande proporção, influenciada 

por fatores demográficos, socioeconômicos, culturais e psicossociais. Com isso 

aumenta a estimativa de vida e com ela também as restrições com o avanço da 

idade. Neste estudo embora a média da pontuação total do WHODAS 2.0 

tenha sido baixa 4,5 pontos, observamos que a pontuação no percentil 95 (de 

maior comprometimento) é maior entre as mulheres idosas e entre aquelas 

mais velhas, à semelhança de outros estudos que utilizaram outros 

instrumentos para avaliação da restrição do desempenho em atividades. Além 

disso, neste estudo foi possível observar que os idosos com maior pontuação 

do WHODAS 2.0, os mais comprometidos (percentil 95) tinham maior número 

de doenças, tem rastreio positivo para depressão e pior mobilidade (TUG≥ 

10segundos). Na amostra total, o domínio no qual os participantes em média 

tiveram pontuações mais altas foi o de mobilidade.   

 O WHODAS 2.0 é um instrumento que foi desenvolvido recentemente 

com o objetivo de medir a restrição de desempenho em atividades de forma a 

contemplar os domínios propostos pela CIF. Nossos resultados apontam que o 

WHODAS 2.0 quando aplicado a uma amostra de idosos comunitários, 

atendidos em um centro de referencia, apresenta pontuação maior entre as 

mulheres, entre os idosos mais velhos, entre os idosos com rastreio positivo 

para depressão e com pior mobilidade. No entanto, a comparação com outros 

estudos foi limitada por existirem ainda poucos estudos que tenham explorado 

a versão de 12 itens na população idosa.  
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