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Resumo: O envelhecimento pode agir como um processo natural, senescência, 
ocorrendo dentro da normalidade sem a presença de patologias crônicas; ou não, 
senilidade, acentuado e com patologias decorrentes da hereditariedade, por maus 
hábitos de vida e do impacto dos fatores socioeconômicos, estando associada à 
incapacidade funcional parcial ou total do idoso. O objetivo deste trabalho foi realizar 
uma revisão da literatura para analisar os fatores que interferem na capacidade 
funcional do idoso institucionalizado, e como a fisioterapia e a equipe multidisciplinar 
podem diminuir os agravos das doenças do envelhecimento, através de programas 
públicos e de exercícios voltados para este grupo. O levantamento foi realizado a 
partir das bases de dados Pubmed e Scielo do período 2004 a 2014, os artigos 
foram divididos em dois grupos: os que avaliaram e os que realizaram intervenção. 
Concluímos que o que leva a institucionalização, em muitos dos casos, é o 
despreparo dos familiares diante das peculiaridades e dos cuidados que o 
envelhecimento exige. Sendo assim, é de extrema importância o acompanhamento 
específico de uma equipe multidisciplinar e programas de saúde que realizem 
exercícios físicos e cognitivos, dinâmicas em grupo, oficinas recreativas visando em 
uma melhora funcional, psicológica e social proporcionando uma melhor qualidade 
de vida para esse idoso.  
Palavras-chave: institucionalização, idoso, capacidade funcional.  
Introdução  

O Envelhecimento, segundo a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), 
é “um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 
patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros 
de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao 
estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte”. Pode 
ocorrer como um processo natural, de diminuição progressiva da reserva funcional 
dos indivíduos – senescência – o que, em condições normais, não costuma provocar 
qualquer problema. Entretanto, os fatores socioeconômicos, demográficos e 
regionais influenciam no processo do envelhecimento e as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) e seus agravos interferem na capacidade funcional (CF) e na 
aptidão física dos idosos.  

O Brasil nas últimas décadas, assim como outros países, teve quedas nos 
índices de fecundidade e mortalidade resultando no aumento progressivo da 
população idosa. Sabe-se que brasileiros com mais de 60 anos representam 8,6% 
da população e estima-se que essa proporção chegara a 14% em 2025 (32 milhões 
de idosos). (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010). Esses dados são preocupantes, 
pois é evidente que o país ainda não tem modelos assistenciais, nem programas e 
políticas de saúde adequadas voltados para essa população e em virtude das 



mudanças dos perfis e arranjos familiares e a participação feminina no mercado de 
trabalho, retira do domicílio a figura tradicionalmente convocada para o cuidado dos 
pais ou sogros. (GONÇALVES et al, 2010). Assim como, as dificuldades financeiras, 
o despreparo e a sobrecarga para lidar com as mudanças biológicas, psicológicas e 
o progressivo deficit da CF (capacidade do indivíduo realizar suas atividades físicas 
e mentais necessárias para a manutenção de suas atividades básicas e 
instrumentais) (REIS e TORRES, 2011; DEPOLITO et al, 2009; LISBOA e 
CHIANCA, 2012) decorrentes do envelhecimento aumentando a procura dos 
familiares por instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). Entretanto, há 
um despreparo no funcionamento dessas em todas as regiões do país, 
principalmente em respeito aos recursos humanos, que às vezes se fundamentam 
no modelo caritativo, resultando em assistência protecionista. (SOUZA et al, 2011).  

O idoso institucionalizado sofre alta prevalência de sintomas depressivos, o 
que faz com que as doenças instaladas se agravem. A depressão na terceira idade 
é mais comum entre os idosos institucionalizados do que os que moram com os 
familiares, já que a deterioração do suporte familiar e a distância dos familiares 
podem provocar situações de solidão e isolamento afetivo, sentimentos de 
abandono e sensação de vazio. (OLIVEIRA et al, 2014).  

É comum ver os idosos nas ILPIs realizando poucas atividades ocupacionais, 
restringindo-se às atividades com menor exigência e esforço, levando-os a perder 
componentes essenciais da aptidão funcional. A perda da CF está associada à 
predisposição de fragilidade, dependência, falta de autonomia, risco aumentado de 
quedas, morte e problemas de mobilidade, trazendo complicações ao longo do 
tempo, e gerando cuidados de longa permanência e alto custo. (REIS e TORRES, 
2011).  
Objetivo  

Realizar uma revisão da literatura para analisar os fatores que interferem na CF 
do idoso institucionalizado, e como a fisioterapia e a equipe multidisciplinar podem 
diminuir os agravos das doenças do envelhecimento, através de programas públicos 
e de exercícios voltados para este grupo.  
Metodologia  

Este trabalho foi realizado através de uma revisão de literatura entre o período 
de 2004 a 2014 a partir das bases de dados Pubmed (MEDLINE) e Scielo. Foram 
utilizadas como palavras-chave: elderly, functional, functional capacity, incapacity, 
institutionalization, exercise, physiotherapy que levaram a 370 artigos dos quais 
foram selecionados quinze, usando como critérios de inclusão: ter estudado idosos 
institucionalizados, principalmente, voltado à CF e os aspectos que a afetam, e 
disponibilizarem livre acesso ao texto completo; e exclusão: estudo sobre outra faixa 



etária, outros grupos de idosos e unicamente sobre patologias específicas que não 
mostraram relação com a CF. Os artigos foram analisados e divididos em dois 
grupos: um composto por nove artigos que são descritivos e baseados em avaliar 
algum(ns) fator(es) que interfere na capacidade do indivíduo, e o outro composto por 
três artigos que realizaram algum tipo de intervenção para avaliar o resultado da 
mesma; os três artigos restantes foram utilizados apenas para definições.  
Desenvolvimento  

A população idosa está aumentando, uma parte desta está sendo 
institucionalizada, devido a isso Lisboa e Chianca (2012) descreveram o perfil 
desses idosos com o intuito de conhecê-los e até mesmo poder fornecer caminhos 
para elaborar maneiras de atendê-los. Para isso avaliaram os dados gerais, 
sociodemográficos, clínicos e a CF pela escala de Katz. Sendo apurado que eram 
predominantemente do sexo feminino, analfabetos, sem filhos, solteiros, 
caucasianos e com mais de 80 anos de idade, procedendo do próprio domicílio, 
onde moravam sozinhos, e sendo o maior motivo da institucionalização as 
dificuldades para realizarem as atividades de vida diária (AVDs). Clinicamente, a 
maioria tinha HAS, cardiopatias, fumantes; medicação em primeiro lugar usada 
estava os neurolépticos/psicotrópicos seguido dos antidepressivos, sendo a minoria 
que não utilizava nenhum medicamento. O resultado da escala mostra que 77% 
possuíam alguma dependência, 23% eram independentes e 12% eram dependentes 
para todas as funções. 

Assim como Lisboa e Chianca (2012), Mattos et al (2014) coletaram dados 
sociodemográficos na sua pesquisa, entre outros, pois queriam analisar os fatores 
relacionados à dependência dos idosos institucionalizados. Além desses dados na 
primeira parte da pesquisa questionaram: variáveis relacionadas ao estilo de vida e 
condições de saúde; e na segunda: mini exame do estado mental (MEEM), escala 
de depressão geriátrica (GDS) v. 15, escala de Katz, escala de Lawton, saúde, bem-
estar e envelhecimento na América Latina e no Caribe (SABE), e questões 
referentes ao apoio social. A maioria era dependente para atividades instrumentais 
de vida diária (AIVDs) (81,2%) e praticamente a metade era para as AVDs (50,3%) 
sendo mais frequente em mulheres analfabetas de maior faixa etária. Em relação ao 
apoio social, os dependentes em AVDs tinham menos amigos fora da ILPI dos que 
eram apenas nas AIVDs. O etilismo e o tabagismo estavam mais presente nos 
dependentes em AIVDs. Em ambos os grupos foi observado HAS, DM, distúrbios 
articulares, uso de mais de cinco medicamentos, perda de peso, queda e 
hospitalização nos últimos 12 meses, porém apesar da CF reduzida, boa parte 
percebia sua saúde como muito boa e boa. O deficit cognitivo e sintomas 
depressivos estavam presentes nos incapacitados funcionalmente.  



Já Souza et al (2011) relacionaram variáveis antropométricas com a aptidão 
funcional, pois observaram que este grupo de idosos era sedentário, o que leva a 
perda de componentes da aptidão funcional. Utilizaram como ferramenta a bateria 
de testes da aliança americana para saúde, físico, educação, recreação e dança 
(AAHPERD) adaptada para idosos institucionalizados; índice de aptidão funcional 
geral (IAFG); e medidas antropométricas de massa corporal, estatura e 
circunferência de cintura e quadril. O resultado obtido na aptidão foi: um como bom e 
outro muito bom em flexibilidade, um muito bom na coordenação, todos muito fraco 
e fraco na agilidade, a maioria em nível bom em resistência aeróbica e um como 
bom em força; após o teste houve aumento normal dos sinais vitais. Nas variáveis 
antropométricas os homens apresentavam maior estatura e massa corporal e as 
mulheres maior índice de massa corporal (IMC), as circunferências de cintura e 
quadril foram maiores nas mulheres, entretanto aumentam com a idade em ambos 
os sexos. O resultado do IAFG foi fraco. Concluíram que a aptidão do grupo é baixa, 
devido à falta de atividade física na ILPI e as AVDs serem realizadas por terceiros.  

Igual à Souza et al (2011), Gonçalves et al (2010) utilizaram a bateria de testes 
AAHPERD modificada e o IAFG, e a escala de Katz como Mattos et al (2014), tendo 
como objetivo relacionar a aptidão física com a CF. O perfil encontrado concordava 
com o estabelecido por Lisboa e Chianca (2012). Na aptidão física tiveram média 
regular nos aspectos flexibilidade, coordenação, agilidade e resistência aeróbica, e 
boa na força. A média do resultado do IAFG foi regular, e correlacionaram os 
aspectos da aptidão física com o IAFG através do teste de correlação de Spearman 
sendo que quanto maior o grau de dependência dos idosos institucionalizados 
menor é a força e o resultado do IAFG e, quanto melhor é a coordenação e a 
agilidade melhor é o nível de independência para realizar as AVDs.  

Assim como Mattos et al (2014), Converso e Iartelli (2007) utilizaram o MEEM e 
formulário de dados gerais, mas invés da escala de Katz usaram o índice de Barthel, 
com um objetivo mais centralizado na relação entre CF e o estado mental. Os idosos 
tinham idade entre 62 a 104 anos, sem predominância de sexo e escolaridade. Não 
houve diferença de CF e estado mental entre os sexos; e a idade não interfere em 
nenhum dos fatores. Porém, a escolaridade interfere nos dois, e um no outro.  

Dantas et al (2013), como Mattos et al (2014), usaram questionário de dados 
gerais, escala de Lawton e MEEM, mas também medida de independência funcional 
(MIF) e escala de Brody. Tinham como objetivo descrever o desempenho funcional e 
a presença de doenças crônicas e agravos nesse grupo de idosos. O perfil 
concordava com o apresentado por Lisboa e Chianca (2012). A maioria necessitava 
de pelo menos 25% de assistência para as AVDs. Sendo a grande maioria portadora 
de algum tipo de DCNT, em primeiro lugar HAS, porém as que apresentavam 



relevância para as variáveis eram sequela de AVE, demência, transtorno mental, 
deficit visual e osteoarticular; os com demência eram os com maior dependência.  

Reis e Torres (2011) ao contrário de Dantas et al (2013) invés de relacionarem 
patologia com a CF, visaram analisar a influência da dor na mesma, quanto à 
duração, localização e intensidade. Para tanto usaram o MEEM, índice de Barthel e 
formulário sociodemográfico de saúde e aspectos relacionados a dor. Sem 
prevalência de sexo, a média de idade para ambos era de 77,6 anos, a maioria era 
analfabeta (73,3%) e a renda que todos possuíam era de um salário mínimo que 
recebiam de aposentadoria. A dor estava presente na maioria (73,3%), intensa em 
51,7% com predomínio nos acima de 75 anos, em primeiro lugar nos MMII, e em 
segundo na coluna. O tempo de dor variava entre oito meses a 25 anos, média de 
4,05 meses, os idosos entre 60 e 75 anos apresentavam maior tempo de dor, porém 
só os acima de 80 anos, na maioria das vezes, recebiam algum tipo de intervenção 
para controle da mesma. A maior incidência de dor foi em analfabetos com doenças 
osteomusculares, sem diferença entre os sexos. O resultado do índice de Barthel 
variou de 10 a 100 pontos, média de 68,75 pontos, sendo que 70% dos idosos eram 
dependentes, de 60 a 75 anos em duas atividades e acima de 75 anos em cinco 
atividades.  

Já Oliveira et al (2014) objetivavam analisar a relação entre os sintomas 
depressivos com a funcionalidade familiar de idosos institucionalizados, visto que de 
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014) a depressão quando é 
de longa duração ou recorrente prejudica a capacidade do indivíduo de funcionar no 
trabalho ou na escola ou lidar com a vida diária. Para alcançá-lo, usaram o 
questionário socioeconômico, adaptação, parceria, crescimento, afeto e resolução 
(APGAR) de família e a GDS v. 15. Os idosos eram predominantemente do sexo 
feminino, viúvos com média de 77 anos. Em relação à GDS a maioria apresentava 
sintomas depressivos leves, seguido dos com severa. A maioria apresentou elevada 
disfunção familiar, seguida de boa e moderada; os com maior disfunção tinham 
acima de 80 anos de idade. A depressão estava associada à disfunção familiar, 
levando em conta que um indivíduo com disfunção apresenta 6,125 vezes a mais de 
chance de ter sintomas depressivos.  

Diante dos resultados dos artigos citados até o momento, podemos observar os 
diversos fatores que impactam na CF e qualidade de vida desses idosos. Depolito et 
al (2009) relataram a evolução clínica funcional de uma idosa residente em ILPI, 
mostrando a influência das condições contextuais em sua saúde, tendo como 
ferramenta o modelo conceitual da classificação internacional de funcionalidade, 
incapacidade e saúde (CIF). Idosa de 65 anos, mãe solteira de um filho, apresentava 
HAS sem controle, sequela motora de AVE, epilepsia pós-AVE, incontinência 



urinária mista (IUM), obesidade, DM, insuficiência venosa periférica, osteoporose e 
depressão. Institucionalizada contra a sua própria vontade, por intervenção de um 
familiar, por 12 meses na cidade de São Paulo, em instituição filantrópica.  

Passou por três fases distintas, sendo: pré institucionalização, durante 
institucionalização antes da queda e fratura e pós queda até óbito. A ILPI tornou as 
condições de vida mais humanas, porém a idosa apresentava depressão devido à 
falta de seus animais e vizinhos. No período da imobilização e recuperação houve 
agravamento da depressão e da incapacidade motora. No início da 
institucionalização o filho a visitou uma vez, e só foi retornar após uma convocação 
devido à piora do quadro clínico (pós queda), não havia dados para justificar a não 
visita do filho. Apresentou melhora depois da última visita do filho, porém este não 
retornou e a falta do contato com ele agravou o quadro clínico. Após retornar da 
realização de exames entrou em choque, coma e foi a óbito.  

Além das avaliações, foram realizados alguns programas de intervenção 
voltados para a população residente das ILPIs.  

Já Bastone e Filho (2004) tinham como objetivo avaliar a adesão dos idosos 
institucionalizados em um programa de exercícios e determinar se a prática regular 
de exercícios tem efeitos benéficos sobre o desempenho funcional, a força 
muscular, a propriocepção dos MMII, e o estado cognitivo e afetivo. Através de uma 
entrevista pessoal 40 idosos foram selecionados, sem prevalência de sexo e 
somente 20% eram independentes. Como critério de inclusão tinham que ser 
capazes de realizar o teste funcional Get Up and Go sem evidente risco de queda 
durante, serem capazes de seguir comandos, e não portar nenhuma condição 
patológica que impedisse sua realização. Os que consentiram foram colocados no 
grupo de exercícios e para os que aceitaram participar do estudo, mas que não 
queriam fazer as sessões de exercícios foram para o grupo comparativo. Foi 
realizada uma avaliação antes do programa e outra após seis meses. As avaliações 
incluíram três testes de desempenho funcional: pista de obstáculos, teste de função 
do membro inferior, TC6M, isometric knee extensor strength (IKES), teste de 
propriocepção dos MMII, MEEM, GDS. O grupo de exercícios realizou sessões de 
uma hora, duas vezes por semana durante seis meses envolvendo exercícios de 
mobilidade para MMII, coluna e ombros. Os indivíduos do grupo comparativo 
continuaram com sua rotina sem participar de nenhum exercício físico.  

Dos participantes, três não conseguiram completar o programa. Após os seis 
meses foram contabilizados um total de 47 sessões de exercícios que mostraram 
que a idade não influenciou nos resultados, mas comparado com o grupo de 
exercícios o comparativo ficou mais tempo institucionalizado. O grupo de exercícios 
teve valores mais significativos nos testes funcionais e de força, o comparativo teve 



uma diminuição significativa no desempenho funcional, porém os efeitos cognitivos 
diminuíram nos dois, mesmo que a diminuição tenha sido maior no comparativo.  

Em contrapartida Marshall e Berg (2010) examinaram os efeitos de doze 
semanas de exercícios, interrompidas por um período, sobre as variáveis físicas dos 
idosos. Para isso foram utilizados os testes funcionais: teste de caminhada de 2 
minutos, teste de velocidade da marcha, perfil fisioterapêutico funcional e de 
mobilidade (PFMP), avaliação das AVDs (MDS-ADL). Medidas físicas foram 
tomadas no início do estudo e a cada doze semanas durante um período de 36 
semanas (quatro sessões de medição – T1, T2, T3 e T4). Cada sessão teve 75 
minutos de duração e incluíram exercícios de aquecimento e fortalecimento para os 
MMII e MMSS, interações em grupo e exercícios respiratórios guiados no grupo 
intervenção. Composto por 25 idosos, com mais de 70 anos, a amostra foi dividida 
de acordo com a mobilidade funcional: residentes que eram capazes de andar 
independentemente com ou sem dispositivos auxiliares (grupo HF) e residentes que 
precisam de assistência física para se locomover (grupo LF).  

O HF mostrou menos sinais de fragilidade, como a necessidade de assistência 
nas AVDs. Os testes mostraram que houve melhorias nas medições de T1 para T2 e 
de T3 para T4. O teste de velocidade da marcha se mostrou diminuído após o 
período de interrupção do exercício. O desempenho físico dos participantes do 
grupo LF foi monitorado usando as escalas PFMP e MDS-ADL e indicaram que a 
pontuação depois da primeira sessão foi maior e após a interrupção do exercício os 
pontos diminuíram. Para os participantes do grupo HF a função física melhorou após 
o exercício e se deteriorou após a interrupção. Já os participantes do grupo LF não 
apresentaram melhora na função física após qualquer uma das duas sessões, no 
entanto, sua função piorou após a interrupção do exercício. O estudo sugere que um 
período de doze semanas de interrupção durante um programa de exercícios de 36 
semanas é prejudicial para as habilidades dos idosos.  

E para avaliar os efeitos de um programa de fisioterapia como promotor de 
saúde na CF e identificar o grau de associação de variáveis sociodemográficas e 
clínicas no desempenho das habilidades funcionais de idosas institucionalizadas, 
Montenegro e Silva (2007) utilizaram o questionário de avaliação da saúde (HAQ), 
prontuários com sete variáveis que foram subdivididas em: sociodemográficos e 
clínicos. Foram selecionadas 42 idosas entre 64 e 91 anos, divididas em: grupo 
experimental (GE) de 22 idosas que participaram do programa de fisioterapia 
preventiva e grupo controle (GC) de 20 idosas que não participaram, no período de 
janeiro a novembro de 2006. Durante o programa utilizou-se a cinesioterapia global 
com três sessões semanais de 60 minutos, durante cinco meses. Foram 
identificadas as percepções das idosas, através de duas técnicas: a entrevista 



individual e o grupo focal, cuja pergunta norteadora foi: “Qual a sua percepção sobre 
os efeitos do programa de fisioterapia sobre a melhora ou não das suas atividades 
cotidianas?”  

Nos grupos as doenças osteoarticulares foram as mais frequentes, foi 
encontrada associação significante que quanto mais doenças associadas aumenta a 
piora no desempenho funcional e que quanto maior a idade maior o tempo de 
permanência na ILPI. Em relação ao GC, 35% das idosas apresentou serem 
capazes de realizar as atividades sem dificuldades, observou-se que a maioria 
(60%) que realizou o programa de fisioterapia (GE) revelou melhor desempenho em 
todas as atividades funcionais avaliadas pelo HAQ.  

As intervenções relatadas nas pesquisas de Bastone e Filho (2004), Marshall e 
Berg (2010) e Montenegro e Silva (2007) confirmam o que já foi mostrado por Souza 
et al (2011), sobre a importância do exercício físico para a população 
institucionalizada.  
Resultados  

Analisando os artigos selecionados obtivemos os seguintes resultados. Em 
relação aos que somente avaliaram/analisaram, Lisboa e Chianca descreveram o 
perfil dos idosos institucionalizados e os motivos que o levaram a ela, Mattos et al 
(2014) de certa forma também, porém mais voltado para capacidade física e mental 
do que aspectos sociodemográficos e econômicos.  

Seis artigos avaliaram o impacto de algum aspecto na CF: Souza et al (2011) a 
falta de atividade física foi negativa; Gonçalves et al (2010) a relação entre aptidão 
física com a CF, sendo: quanto maior o grau de dependência menor a força, e 
quanto melhor a coordenação e a agilidade melhor o nível de independência nas 
AVDs; Converso e Iartelli (2007) observaram que a escolaridade interfere na CF e 
no estado mental, e um no outro; Dantas et al (2013) a influência da presença de 
alguma DCNT, e entre elas a demência é a mais incapacitante; Reis e Torres (2011) 
investigaram a dor como aspecto agravante da incapacidade, e dos pesquisados 
73% tinham dor e 70% eram dependentes; e Oliveira et al (2014) comprovaram que 
a disfunção familiar piora quadros de depressão.  

E o último artigo agrupado neste grupo, Depolito et al (2009), fizeram um relato 
de caso mostrando a influência da disfunção familiar, depressão, patologias e 
limitações físicas na dependência das AVDs e AIVDs na vida funcional de uma 
idosa.  

Dos artigos que realizaram intervenção dois dos três comprovaram o que 
esperavam – sendo Bastone e Filho (2004) e Montenegro e Silva (2007), que a 
prática de exercícios como benéfica; e Marshall e Berg (2010), a interrupção como 
maléfica.  



Considerações Finais  
O que leva a institucionalização, em muitos dos casos, é o despreparo dos 

familiares diante das peculiaridades e dos cuidados que o envelhecimento exige. Os 
estudos apontam que a maioria dos idosos institucionalizados são do sexo feminino, 
solteiros, de baixa escolaridade, baixa renda e dependentes, muitas das vezes, dos 
familiares para estarem realizando as AVDs. Sendo assim, os idosos residentes de 
ILPIs, por estarem nessa situação, sem o apoio e o convívio com os familiares se 
tornam ainda mais suscetíveis ao agravo de doenças, a quadros de depressão e de 
deficit cognitivo, resultando em um aumento da dependência que acaba por afetar 
na autonomia e na CF desse idoso.  

Diante dessa situação é de extrema importância o acompanhamento específico 
de uma equipe multidisciplinar e programas de saúde que realizem exercícios físicos 
e cognitivos, dinâmicas em grupo, oficinas recreativas visando em uma melhora 
funcional, psicológica proporcionando uma melhor qualidade de vida para esse 
idoso. Combinado com a atuação da equipe multidisciplinar tem que estar à atuação 
do governo em dar maior suporte e amparo para essas instituições, já que pela falta 
de estrutura, tem escassez de programas de exercícios, levando o idoso ao 
sedentarismo.  
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