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RESUMO 
 

BOLINA, A. F. Vulnerabilidade e indicadores da condição de saúde de idosos: 
um inquérito de base populacional. 2017. 137 f. Tese (Doutorado) – Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Introdução: a vulnerabilidade é um conceito que visa ampliar a compreensão da 
condição de saúde do ser humano. Posto isto, o objetivo geral deste estudo foi 
analisar a vulnerabilidade individual, social e programática entre idosos que vivem 
no domicílio e sua associação com os desfechos adversos relacionados aos 
indicadores da condição de saúde, e mapeá-los espacialmente. Método: trata-se de 
um estudo epidemiológico de base populacional, do tipo inquérito domiciliar, 
transversal e observacional, desenvolvido no município de Uberaba (MG). 
Constituíram a amostra final 701 idosos selecionados por meio da amostragem por 
conglomerado em múltiplo estágio. Para avaliação do componente individual 
recorreu-se ao fenótipo de fragilidade; o programático por meio de um indicador de 
acesso e utilização do serviço de saúde; o social mediante a distribuição espacial 
dos setores censitários do município deste estudo. Procedeu-se análise descritiva, 
análise de componentes principais, teste qui-quadrado e modelos de regressão 
logística, logística multinomial e linear (p<0,05). A análise espacial foi realizada por 
meio de mapas temáticos. Resultados: constatou-se que 32,0 % dos idosos 
apresentava as três condições de vulnerabilidade (individual, social e programática) 
concomitantemente. Evidenciaram-se como fatores associados à condição de 
fragilidade física: sexo feminino (p=0,015) e faixas etárias de 70 a 79 anos (p=0,013) 
e 80 anos ou mais (p<0,001). Para condição de elevada/muito elevada 
vulnerabilidade social predominaram: faixas etárias de 60├ 70 anos (p=0,009) e 70├ 
80 anos (p=0,039); ausência de escolaridade (p<0,001) (p<0,001) e 1├4 anos de 
estudo (p=0,001); e renda mensal < 1 salário mínimo (p=0,007), 1 salário (p=0,013) 
e 1┤3 salários (p=0,027). Já os fatores associados à moderada vulnerabilidade 
programática foram: faixa etária 70├ 80 anos (p=0,039); não possuir escolaridade 
(p=0,017), 1├4 anos de estudo (p=0,003) e 4├9 anos de estudo (p=0,029). Na 
análise de associação entre os componentes da vulnerabilidade, constatou-se 
menor proporção de idosos frágeis com elevada vulnerabilidade programática 
quando comparados aos pré-frágeis e não frágeis (p=0,011). Na distribuição 
espacial dos desfechos adversos de saúde segundo a vulnerabilidade social, houve 
maior ocorrência de quedas, dependência para AIVD e péssima/má autopercepção 
de saúde entre idosos residentes em áreas de elevada/muito elevada 
vulnerabilidade social comparados aos demais. Em relação à associação entre os 
componentes de vulnerabilidade e os desfechos de saúde, observou-se associação 
da fragilidade física com todos os desfechos analisados (quedas, hospitalização, 
dependência para ABVD e AIVD, autopercepção de saúde e número de morbidade). 
O componente social associou-se à dependência para ABVD e AIVD e à 
autopercepção de saúde. Já o componente programático permaneceu associado 
apenas ao maior número de morbidade. Conclusão: os resultados evidenciaram 
que os idosos estão sujeitos às condições de vulnerabilidade sob as perspectivas 
biológica, social e no acesso e utilização de serviços de saúde. Infere-se que os 
componentes individual, social e programático de vulnerabilidade podem influenciar 
nas condições de saúde de idosos, sendo que a fragilidade física se relacionou a 
todos os desfechos analisados. 
Palavras-chaves: Vulnerabilidade; Idoso; Indicadores de Saúde; Enfermagem 
Gerontológica e Geriátrica. 



 

ABSTRACT 
 
BOLINA, A. F. Vulnerability and health indicators among elderly individuals: a 
population-based survey. 137 f.Thesis (Doctorate) - Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Introduction: Vulnerability is a concept intended to broaden understanding 
regarding the health condition of people. This study’s general objective was to 
analyze the individual, social and programmatic vulnerability of elderly individuals 
living in the community and its association with adverse outcomes related to health 
status indicators, in addition to mapping them spatially. Method: This population-
based, cross-sectional and observational epidemiological study included a survey 
conducted in the individuals’ homes in the city of Uberaba, MG, Brazil. The final 
sample included 701 elderly individuals selected through multistage cluster sampling. 
The fragility phenotype was used to assess the individual component; the 
programmatic component was verified through an indicator for access and 
attendance to health services; and the social component was verified through the 
spatial distribution of the census sector of the city under study. Descriptive analysis, 
principal components analysis, and the Chi-square test, in addition to logistic 
regression models and multinomial logistic regression (p<0.05) were performed. 
Spatial analysis was conducted using thematic maps. Results: 32.0% of the elderly 
individuals concomitantly presented three vulnerability conditions (individual, social 
and programmatic). The factors that appeared associated with a physically frail 
condition were: being a woman (p=0.015), aged from 70 to 79 years old (p=0.013) or 
80 years old or older (p<0.001). The following predominated for conditions of high 
social vulnerability: aged from 60├ 70 years old (p=0.009) and 70├ 80 years old 
(p=0.039); no formal education (p<0.001) (p<0.001) and 1├4 years of schooling 
(p=0.001); and monthly income < 1 times the minimum wage (p=0.007), 1 times the 
minimum wage (p=0.013) and 1┤3 times the minimum wage (p=0.027). The factors 
associated with moderate programmatic vulnerability were: ages between 70├ 80 
(p=0.039); no formal education (p=0.017), 1├4 years of schooling (p=0,003) and 4├9 
years of schooling (p=0,029). Analysis of association among vulnerability 
components revealed a lower proportion of frail elderly individuals with high 
programmatic vulnerability when compared to their pre-frail and non-frail counterparts 
(p=0.011). The spatial distribution of adverse health outcomes according to social 
vulnerability revealed a greater occurrence of falls, dependency for IADLs, and 
poor/very poor self-perception of health status among those living in areas of 
high/very high social vulnerability compared to their counterparts. In regard to 
association among vulnerability components and health outcomes, physical frailty 
was associated with all outcomes (falls, hospitalization, dependency for ADLs and 
IADLs, self-perception of health and number of morbidities). The social component 
was associated with ADL and IADL dependency and self-perception of health. The 
programmatic component remained associated only with a greater number of 
morbidities. Conclusion: The results evidenced that elderly individuals are subject to 
vulnerable conditions from a biological and social perspective also considering 
access and use of health services. The results suggest that individual, social and 
programmatic components of vulnerability influence the health conditions of elderly 
individuals, while physical frailty was related to all the outcomes under study.  
Key words: Vulnerability; Elderly; Health Indicators; Gerontological and Geriatric 
Nursing. 



 

RESUMEN 
 

BOLINA, A. F. Vulnerabilidad e indicadores en la condición de salud del adulto 
mayor: un estudio poblacional. 137 p. Tesis (Doctorado) - Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 

Introducción: la vulnerabilidad es un concepto que pretende ampliar la comprensión 
de la condición de salud del ser humano. Para eso, el objetivo general de esta 
investigación fue analizar la vulnerabilidad individual, social y programática de los 
adultos mayores que viven en el domicilio y la asociación con los resultados 
adversos relacionados a los indicadores de salud y maperalos espacialmente. 
Método: se trata de un estudio epidemiológico poblacional, del tipo encuesta en el 
domicilio, transversal y observacional, desarrollado en la ciudad de Uberaba (MG). 
La muestra final fue constituida por 701 adultos mayores seleccionados por medio 
de muestra por conglomerado en varias etapas. Para la evaluación del componente 
individual fue utilizado el Fenotipo de Fragilidad; el programático por medio de un 
indicador de acceso y uso de los servicios de salud; el social mediante la distribución 
espacial de los sectores censitarios de la ciudad en estudio. Fue realizado un 
análisis descriptivo, análisis de componentes principales, prueba Chi-cuadrado y 
modelo de regresión logística, logística multinomial y lineal (p<0.05). El análisis 
espacial fue realizado por medio de mapas temáticos. Resultados: Se constató que 
32.0% los adultos mayores presentaban las tres condiciones de vulnerabilidad 
(individual, social y programática) concomitantemente. Se evidenció como factores 
asociados la condición de fragilidad física: sexo femenino (p=0.015) y grupos de 
edad de 70 a 79 años (p=0.013) y 80 y más (p<0.001). Para la condición de alta/muy 
alta vulnerabilidad social predomino: grupos de edad de 60├ 70 años (p=0.009) y 
70├ 80 años (p=0.039); ausencia de estudios (p<0.001) y 1├ 4años de estudios 
(p=0.001); e ingresos mensuales < 1 sueldo mínimo (p=0.007), 1 sueldo (p=0.013) y 
1├ 3 sueldos (p=0.027). En relación a los factores asociados la moderado 
vulnerabilidad programática fueron: grupo de edad 70├ 80 años (p=0.039); no tener 
estudios (p=0.017), 1├4 años de estudios (p=0,003) and 4├9 años de estudios 
(p=0,029). En el análisis de asociación entre los componentes de vulnerabilidad se 
constató menor proporción de adultos mayores frágiles con alta vulnerabilidad 
programática al ser comparados con los pre-frágiles y los no frágiles (p=0.011). En la 
distribución espacial de los resultados adversos de salud según la vulnerabilidad 
social, hubo mayor ocurrencia de caídas, dependencia para las AIVD y pésima/mala 
autopercepción de salud entre los adultos mayores que viven en áreas de alta/muy 
alta vulnerabilidad social comparado con los demás participantes. En relación a la 
asociación entre los componentes de vulnerabilidad y los resultados de salud, se 
observó asociación entre la fragilidad física con todos los resultados analizados 
(caídas, hospitalización, dependencia para las ABVD y AIVD, autopercepción de la 
salud y número de morbilidades). El componente social se asoció a la dependencia 
para las ABVD y AIVD y la autopercepción de la salud. Asimismo, el componente 
programático permaneció asociado al alto número de morbilidades. Conclusión: Los 
resultados evidenciaron que los adultos mayores están sujetos a las condiciones de 
vulnerabilidad bajo las perspectivas biológicas, social y en el acceso y uso de los 
servicios de salud. Se deduce que los componentes individual, social y programático 
de vulnerabilidad pueden influenciar en las condiciones de salud de los adultos 
mayores, siendo que la fragilidad física se relacionó a todos los resultados 
analizados. 
Palabras clave: Vulnerabilidad; Adulto mayor; Indicadores de salid; Enfermería 
gerontología y geriátrica. 
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APRESENTAÇÃO 



 

O interesse em investigar a população idosa vulnerável emergiu durante o 

curso de graduação em Enfermagem. Nesse período, identifiquei-me com a 

disciplina de Saúde Coletiva, ministrada pela Profa. Dra. Darlene Mara dos Santos 

Tavares. Como parte da disciplina, tive contato com a prática de trabalho do 

profissional no contexto da comunidade e com os recursos utilizados para tanto. 

Também me recordo das visitas organizadas aos serviços de saúde e às 

comunidades. Todos esses aspectos me motivavam a trabalhar na temática 

relacionada à Saúde Coletiva, pois sentia que poderia contribuir para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis. 

Por esses motivos, naquela ocasião, entrei em contato com a Profa. 

Darlene, a fim de expressar o meu interesse em desenvolver pesquisas na área de 

Saúde Coletiva. Ela, sem hesitar, me convidou para realizarmos um trabalho de 

Iniciação Científica, já no primeiro semestre da minha graduação, sobre qualidade 

de vida de idosos que sofreram quedas. Logo em seguida, integrei-me ao grupo de 

pesquisa em Saúde Coletiva-UFTM, credenciado no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e, desde então, venho 

trabalhando com as temáticas envelhecimento e saúde coletiva. 

Devo dizer que essa ambiência foi muito favorável à minha formação de 

pesquisador, pois éramos elementos ativos em todas as etapas da elaboração e 

execução dos projetos de pesquisa. Além disso, a oportunidade de participar de 

coletas de dados nos domicílios dos idosos permitiu que me aproximasse de 

diversos contextos, inclusive de populações mais vulneráveis, o que tornou meu 

olhar mais sensível enquanto profissional de saúde e cidadão.   

A aprovação no processo seletivo para o mestrado foi, sem dúvida, a 

possibilidade concreta de realizar um grande projeto e também permitiu que 

iniciasse um processo de capacitação para exercício da prática docente com postura 

ético-profissional, responsabilidade social e habilidades pedagógicas e 

interpessoais. Além disso, forneceu subsídios para condução de investigações com 

rigor ético e científico, requisito necessário ao avanço do conhecimento na área da 

Saúde Coletiva e Enfermagem Geriátrica Gerontologica. 

Ressalto que a proposta do mestrado foi balizada principalmente por 

experiências vivenciadas durante as coletas de dados ainda na graduação. Lembro-

me que os dados eram coletados por meio de extensos questionários 

semiestruturados cujo propósito era investigar as condições de saúde e qualidade 



 

de vida desses idosos. No entanto, em muitas situações, este objetivo parecia não 

me satisfazer e, então, buscava explorar outras questões que para mim, naquele 

momento, se mostravam mais importantes. 

À época, percebi, por exemplo, que a família do idoso, em vez de exercer 

um papel protetor, conforme recomendado pelas teorias de sistema familiar, 

estimulava a imobilidade, ocasionando um significativo prejuízo na capacidade 

funcional. Por tais motivos, defini, como objeto de estudo do mestrado, explorar os 

determinantes do arranjo domiciliar, bem como o impacto da família na capacidade 

funcional numa coorte de idosos, sob orientação da Profa. Dra. Darlene Mara dos 

Santos Tavares. 

Em busca de novos horizontes para aprimorar os aspectos de minha 

formação enquanto pesquisador e docente, inscrevi-me, com o apoio e incentivo da 

Profa. Darlene, no processo seletivo do doutorado na Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP). Nessa oportunidade, 

tive o privilégio de obter o aceite de orientação da Profa. Dra. Rosalina Aparecida 

Partezani Rodrigues, uma grande enfermeira gerontóloga e com ampla produção 

científica na área. 

Nesse período, identifiquei, em conjunto com a Profa. Dra. Rosalina, que 

as pesquisas e as práticas de saúde na área da gerontologia e geriatria, incluindo a 

enfermagem, têm se destacado mais por abordagens relacionadas às concepções 

biológicas do processo de envelhecimento, sendo ainda necessário melhor 

investigar os aspectos sociais e coletivos de saúde dessa população.  

Desta constatação, emergiu o interesse em desenvolver o presente 

estudo, a fim de compreender de que forma o aspecto biológico do envelhecimento 

ou a vulnerabilidade individual, o contexto social ou a vulnerabilidade social e o 

acesso e uso do serviço de saúde ou a vulnerabilidade programática, codeterminam 

as condições de saúde de idosos. 

Outra atividade que fomentou essa proposta foi a oportunidade de 

participar do projeto de extensão intitulado “Promover a saúde na fase do 

envelhecer” (Grupo Nova Idade da EERP-USP), cujo objetivo é desenvolver 

estratégias de promoção à saúde para um grupo de idosos que vivem em domicílio. 

Destaco que participar desse projeto foi a experiência mais significante que pude 

vivenciar no decorrer do meu percurso pessoal e profissional. A cada atividade 

desenvolvida, nosso grupo recebia o reconhecimento do trabalho por meio de 



 

sorrisos, agradecimentos, presentes e de relatos positivos tanto por parte dos idosos 

quanto dos seus familiares. Todos esses aspectos transcendem a objetividade dos 

métodos científicos e fortalecem cada vez mais a minha responsabilidade social 

enquanto futuro pesquisador e docente, no sentido de contribuir para melhorar a 

qualidade de vida dessa parcela da população.  

Diante do exposto, emergiu o interesse de analisar a vulnerabilidade 

individual, social e programática entre idosos que vivem em domicílios no município 

de Uberaba – MG e a associação com os desfechos adversos de saúde. Espera que 

este estudo possa subsidiar as intervenções de enfermagem no cuidado ao idoso e, 

ainda, os gestores na concepção de ações de saúde para assegurar a justiça social. 
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O envelhecimento populacional é um fenômeno demográfico presente na 

maioria dos países (CAMARANO; KANSO; FERNANDES, 2013). O aumento do 

número de idosos no mundo decorre do processo de transição demográfica que, 

segundo os pressupostos clássicos de Omran (1996), caracteriza-se pela redução 

das taxas de mortalidade e de fecundidade/natalidade, o que altera a estrutura 

etária. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a população 

idosa mundial representava, em 1950, 8,0% do total, passando a 12,0% em 2013. 

Projeções estimam que chegará, em 2050, a mais de 21% da população (UNITED 

NATIONS, 2013). Comparando essas estimativas com o nível de desenvolvimento 

da nação, o envelhecimento populacional no Brasil ocorre em velocidade 

significativamente maior em relação aos países desenvolvidos (THE WORLD BANK, 

2011).  

No cenário nacional, dados do censo demográfico apontam que o grupo 

de indivíduos com 60 anos ou mais de idade compõe o estrato populacional que 

mais cresceu nas últimas décadas, com prognóstico de aumento de mais de 4% ao 

ano no período de 2012 a 2022 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍTISCA, 2015). Estima-se também que a proporção de idosos tenha 

aumentado de 8,2%, em 2000, para 10,02%, em 2010, podendo atingir 13,81% e 

18,62%, nos anos de 2020 e 2030, respectivamente (BRASIL, 2015).  

Se analisados esses dados representativos, o Brasil pode ser 

caracterizado como uma nação envelhecida, visto que, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), um país é assim considerado quando o percentual de 

idosos atinge 7% do total da população, tendendo ao crescimento (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD, 1989). 

Essa mesma característica pode ser também observada em Uberaba, 

município localizado no estado de Minas Gerais, cenário do presente estudo, no qual 

se verificou, em 2011, proporção de idosos de 12,62%, índice acima da média 

nacional no mesmo período (11,77%) (BRASIL, 2012a). Esses dados remetem à 

necessidade de desenvolver estudos no referido município, com vistas a 

compreender as implicações do envelhecimento nas áreas sociais e de saúde.  

A evolução demográfica e o envelhecimento populacional brasileiro têm 

gerado significativas mudanças na sociedade. Cada vez mais gestores e políticos 

discutem e implementam políticas públicas direcionadas a esta parcela da 
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população (RODRIGUES et al., 2007). A alteração do processo sociopolítico no 

Brasil iniciou-se a partir da década de 70 do século XX e, até então, as medidas de 

atenção aos idosos eram de cunho caritativo, realizadas por instituições religiosas e 

filantrópicas (RODRIGUES et al., 2007). 

Mundialmente, o marco inicial das discussões focalizadas no idoso foi a 1ª 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada pela ONU, em 1982, na 

Áustria, com o propósito principal de sensibilizar os gestores políticos e a sociedade 

para a necessidade tanto de implementar políticas públicas direcionadas ao idoso 

quanto de desenvolver estudos sobre o envelhecimento (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1982).  

À época, paralelamente a essas discussões mundiais sobre o 

envelhecimento, o Brasil vivenciava um processo de reforma sanitária que resultou 

na publicação da Constituição de 1988 e criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

por meio da Lei Orgânica de Saúde 8080/90. Assim, apoiada em bases legais, a 

saúde passou a ser compreendida como um direito fundamental do ser humano, 

devendo o estado garantir acesso universal e equânime aos serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1990; BRASIL, 1988).  

Com vista a consolidar e contribuir para o aprimoramento do SUS, criou-

se, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), em seguida aprimorado para 

Estratégia Saúde da Família (ESF), como uma medida de reorientação do modelo 

tecnoassistencial no país (BRASIL, 1994a). A criação do SUS e da ESF 

representou, portanto, um importante passo para garantia dos direitos à saúde do 

idoso, aspecto posteriormente reiterado por meio de outras medidas específicas a 

essa população. 

Também em 1994 foi promulgada a Política Nacional do Idoso, como 

forma de expressar o reconhecimento da importância do envelhecimento da 

população no Brasil (BRASIL, 1994b). Esta política visa empoderar os indivíduos ao 

exercício da cidadania por meio de promoção da autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade. Além disso, destaca, como uma das 

competências de órgãos e entidades públicas, a garantia de atendimento à saúde do 

idoso nos diversos níveis de atenção do SUS. Como previsto na Lei, o limite de 

idade para se considerar uma pessoa idosa no país é de 60 anos ou mais (BRASIL, 

1994b).   

No ano de 1999, implantou-se a Política Nacional da Saúde do Idoso, a 
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qual foi revogada em 2006 pela Portaria nº 2.528, que se mantém em vigor até o 

momento. Para assegurar a saúde pública da população idosa, o documento 

preconiza medidas individuais e coletivas pautadas na 

recuperação/promoção/preservação da autonomia e capacidade funcional, de modo 

a assegurar o envelhecimento saudável (BRASIL, 2006a; BRASIL, 1999).  

Uma das principais medidas para assegurar direitos à pessoa idosa foi 

sancionada em 2003: o Estatuto do Idoso, cujo propósito é fortalecer a obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do estado no amparo ao idoso. Acresce-se 

o objetivo de efetivar direitos humanos fundamentais, como direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. No que se 

refere ao direito à saúde, o Estatuto reitera a importância dos princípios do SUS de 

universalidade e equidade como forma de assegurar atenção integral à saúde do 

idoso (BRASIL, 2003).  

Outra medida de proteção aos idosos foi a publicação das Diretrizes do 

Pacto pela Vida, no ano de 2006, as quais destacavam o compromisso de consolidar 

o processo de Reforma Sanitária no país. Entre as prioridades pactuadas, o 

planejamento de saúde para o idoso teve especial relevância na medida em que 

reiterou a necessidade e o compromisso de oferecer atenção integral ao idoso, de 

acordo com os princípios do SUS (BRASIL, 2006b).  

Ao analisar a trajetória histórica das políticas públicas direcionadas aos 

idosos, é possível observar que muitos avanços ocorreram do ponto de vista legal; 

porém, a aplicação de programas na prática ainda necessita de outras 

implementações (BRASIL, 2006a; STHAL; BERT; PALHARES, 2010). Evidências 

nacionais assinalam que, apesar da melhora nos indicadores de saúde e na 

utilização dos serviços de saúde, os idosos ainda vivem em espaços marcados por 

disparidades sociais e de acesso aos recursos de saúde (LIMA-COSTA et al., 2012; 

LOUVISON et al., 2008; RODRIGUES; NERI, 2012). Nessa perspectiva, é premente 

que Estado e gestores públicos proponham mudanças efetivas para assegurar os 

direitos sociais e de saúde desta população, especialmente dos seguimentos mais 

vulneráveis. 

A identificação de grupos vulneráveis tem sido considerada elemento-

chave para a concepção de estratégias públicas que visem reduzir as iniquidades 

sociais e saúde (AGUILAR-PALACIO; GIL-LACRU; GIL-LACRUZ, 2012; WORTH et 
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al., 2009). Esse entendimento está em voga nas políticas globais contemporâneas 

(AYRES; PAIVA; FRANÇA JUNIOR, 2011; LEE; SCOTT, 2014) e na agenda da 

Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010), que 

reitera a importância de priorizar a população em situação de vulnerabilidade. 

A palavra vulnerabilidade vem do latim vulnerare = ferir, vulnerabilis = que 

causa lesão (BARCHIFONTAINE, 2006). Sob tal concepção etimológica, o indivíduo 

encontra-se vulnerável quando pode ser ferido, afetado de forma negativa ou 

prejudicado (ALMEIDA, 2010).   

Historicamente, a definição de vulnerabilidade é originária dos Direitos 

Humanos e passou a ser introduzida na saúde pública em 1980, para melhor 

compreensão da epidemia de HIV (Vírus da Imunodeficiência Adquirida) entre 

homossexuais nos Estados Unidos (AYRES; PAIVA; FRANÇA JUNIOR, 2011; 

SILVA; LIMA; GALHARDONI, 2010). A partir dos programas de combate ao HIV, a 

utilização deste conceito tornou-se crescente no campo da saúde pública (AYRES; 

PAIVA; FRANÇA JUNIOR, 2011; BERTOLOZZI et al., 2009). 

No que se refere a esse contexto, o termo é empregado para designar as 

suscetibilidades das pessoas ou comunidades a problemas e danos de saúde 

(AYRES; PAIVA; FRANÇA JUNIOR, 2011; BERTOLOZZI et al., 2009). A 

vulnerabilidade constitui, portanto, um importante conceito para ampliar a 

compressão dos fenômenos de saúde e seus determinantes (PAZ; SANTOS; EIDT, 

2006).  

Apesar disso, ainda não há definição clara e consensual do termo 

vulnerabilidade, sendo frequentemente relacionado a uma percepção de risco 

(NICHIATA et al., 2008). Na interpretação do processo saúde-doença, o risco é 

definido como um indicador de probabilidade, enquanto a vulnerabilidade representa 

um desfecho de iniquidade e da desigualdade social (NICHIATA et al., 2008). Nessa 

perspectiva, a vulnerabilidade demanda uma análise ampliada que supere a 

dimensão do risco e permita abranger a potencialidade inserida no conceito para 

gerar transformações (TEDESCO; LIBERMAN, 2008). 

Alguns experts da área, dentre eles, BROCKLEHURST; LAURENSON 

(2008, p. 1357) compreendem que a vulnerabilidade no idoso é “mais do que o 

impacto de danos físico, emocional e mental, é resultado da construção social e do 

contexto histórico”.  Entretanto, a concepção de vulnerabilidade de Ayres (2009), em 

virtude da importância do aspecto multidimensional no campo da gerontologia, é que 
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fundamenta o presente estudo.  

A conceituação de Ayres (2009) está baseada no modelo de 

vulnerabilidade com concepção ampliada que supera as abordagens biológicas 

tradicionais. Neste modelo, a vulnerabilidade é conformada em três planos 

interdependentes: o individual, o social e o programático, como é possível observar 

na Figura 1, a seguir. 

 

Figura 1– Modelo de Vulnerabilidade Individual, Social e Programática 

 

 

Fonte: Ayres, 2009.  

 

 

A vulnerabilidade individual é caracterizada pelos aspectos biológicos, 

comportamentais e afetivos que aumentam a suscetibilidade aos desfechos 

adversos de saúde. O componente social está relacionado à interferência do 

contexto socioeconômico e cultural. Já o programático refere-se à maneira como as 

políticas, os programas e os serviços de saúde influenciam no agravo em questão. 

Cabe assinalar que o indivíduo pode apresentar diferentes graus de vulnerabilidade 

em cada um dos domínios ou na combinação entre eles (AYRES, 2006). 

Na literatura gerontológica, há evidências da relação entre vulnerabilidade 

e faixa etária, destacando-se que o desfecho tende a aumentar com o decorrer da 

idade (BEALES; TULLOCH et al., 2013). Possivelmente, atribui-se ao declínio 
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biológico do processo de envelhecimento quando associado a condições sociais 

desfavoráveis e aos hábitos de vida, predispõe ao surgimento de vulnerabilidade de 

ordem biológica, socioeconômica e psicossocial. A ocorrência da vulnerabilidade, 

por sua vez, pode ocasionar desfechos de saúde adversos no idoso e, 

consequentemente, impactar na sua qualidade de vida (AGU, 2013; RODRIGUES; 

NERI, 2012). 

Tendo em vista as referidas consequências, é importante reconhecer a 

vulnerabilidade no idoso, em princípio e na prática, com o intuito de propor ações de 

saúde em prol do envelhecimento saudável (AGU, 2013). Entretanto, ressalta-se 

que, quando se aplica ao idoso o conceito de vulnerabilidade há a possibilidade de 

não alcançar respostas sociais e gerar representações negativas sobre essa fase da 

vida (BROCKLEHURST; LAURENSON, 2008; SILVA; LIMA; GALHARDONI, 2010). 

Tal fato ocorre, sobretudo, por se atribuir à vulnerabilidade a 

responsabilidade exclusiva por questões individuais, seja pelo declínio biológico 

característico da senescência, seja pela adoção de hábitos de vida inadequados 

com o decorrer da idade (SILVA; LIMA; GALHARDONI, 2010). Por essas razões, a 

ideia subjacente ao conceito de vulnerabilidade precisa ser desmistificada, 

enfatizando a importância de ofertar oportunidades equitativas de recursos sociais e 

de saúde para a população idosa. Partindo desse pressuposto, entende-se que a 

concepção de vulnerabilidade não tem relação direta com o envelhecimento, mas é 

capaz de gerar respostas sociais a diferentes condições (SILVA; LIMA; 

GALHARDONI, 2010). 

Para operacionalização do conceito, neste estudo, considerou-se a 

vulnerabilidade individual como sendo o risco biofisiológico para o desenvolvimento 

de agravos à saúde (FRIED et al., 2001); a vulnerabilidade social a condições 

ambientais e sociais adversas que determinam situações de risco à saúde (BELO 

HORIZONTE, 2013); e o domínio programático, que diz respeito ao acesso e 

utilização dos recursos de saúde por parte dos idosos (AYRES, 2009).  

Sob tais definições, é consensual que o processo de envelhecimento 

aumenta a vulnerabilidade biológica a eventos adversos (FRIED et al., 2001; 

MORLEY et al., 2013). Sabe-se, também, que as condições sociais desfavoráveis e 

o acesso restrito aos serviços de saúde podem agravar essa condição (LOUVISON 

et al., 2008; RODRIGUES; NERI, 2012; ZAZZETTA et al., 2016). Entretanto, apesar 

da concepção multidimensional da vulnerabilidade, um corpo crescente de estudos 
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na geriatria e gerontologia tem focado em associar à fragilidade física com as 

condições adversas de saúde (MAIA, 2012; GOBBENS et al., 2012; ROLFSON et 

al., 2006). 

A concepção mais aceita da fragilidade é comumente relacionada em 

termos de vulnerabilidade biofisiológica, que inclui uma maior suscetibilidade do 

indivíduo para o desenvolvimento de dependência e mortalidade (MORLEY et al., 

2013). Entretanto, cada vez experts da área mais têm reconhecido a importância de 

considerar a concepção numa perspectiva integral (GOBBENS et al., 2012; 

ROLFSON et al., 2006). 

Embora exista uma interrelação entre os conceitos, a vulnerabilidade vai 

além dos aspectos biológicos, pois também engloba as questões sociais e 

contextuais a que estão expostos os idosos no decorrer do envelhecimento 

(BROCKLEHURST; LAURENSON, 2008). Portanto, a idéia subjacente ao conceito 

de vulnerabilidade requer não simplesmente responsabilizar o indivíduo por sua 

condição de saúde, mas, sobretudo, incorporar planos coletivos e sociais (AYRES, 

2009; AYRES, PAIVA, FRANÇA JUNIOR, 2011; SILVA; LIMA; GALHARDONI, 

2010).  

Concernente a esta concepção, alguns estudiosos internacionais têm 

considerado o componente social da vulnerabilidade para explicar o processo 

saúde-doença no idoso. Estudos epidemiológicos desenvolvidos com esse grupo 

populacional verificaram impacto negativo da vulnerabilidade social na ocorrência de 

desfechos adversos de saúde (ANDREW et al., 2012; ANDREW; MITNITSKI; 

ROCKWOOD, 2008; ANDREW, ROCKWOOD, 2010; ARMSTRONG et al., 2015a; 

ARMSTRONG et al., 2015b; SHEGA et al., 2012; WALLACE et al., 2015; YANG; 

GU; MITNITSKI, 2016; ZAZZETTA et al., 2016). Esse mesmo resultado também tem 

sido evidenciado nos achados nacionais (BARATA; RIBEIRO; CASSANTI, 2011; 

INOUYE et al., 2010; MAIA, 2012), porém identifica-se escassez de estudos de 

natureza inferencial.   

Apesar dos referidos estudos no Brasil e no mundo buscarem ampliar o 

entendimento da vulnerabilidade na fase do envelhecimento, o termo ainda tem sido 

utilizado para designar idosos com maior susceptibilidade biofisiológica e/ou em 

condições socioeconômicas desfavoráveis (SANTOS; PAVARINI; BRITO, 2010), não 

incluindo, assim, o componente programático nesta concepção. 

Considerando que a avaliação programática é um dos componentes do 
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conceito de Ayres (2009) e, na literatura científica não se identificou um instrumento 

que avaliasse esse componente, desenvolveu-se, no presente estudo, um Indicador 

de Vulnerabilidade Programática relacionado ao uso e acesso do idoso aos serviços 

de saúde.  

Destaca-se que os indicadores são variáveis que possibilitam fornecer um 

retrato de um objeto de avaliação, afim de auxiliar a tomada de decisão pelos 

gestores de saúde (TANAKA; TAMAKI, 2012). Um estudo que objetivou revisar a 

Matriz de Dimensões da Avaliação do Sistema de Saúde no Brasil definiu-se, entre 

outros, a acessibilidade aos serviços de saúde como um indicador fundamental para 

avaliar os determinantes sociais e, assim, mensurar a equidade de um sistema de 

saúde (VIACAVA et al., 2012). 

Em relação à população idosa, a literatura científica nacional traz sinais 

de iniquidade social e de acesso aos recursos de saúde pelos idosos (LIMA-COSTA 

et al., 2012; LOUVISON et al., 2008). Dado que o idoso apresenta maior 

necessidade de cuidados de saúde em decorrência do processo de envelhecimento 

(RODRIGUES; NERI, 2012), dimensionar o componente programático da 

vulnerabilidade pode fornecer subsídios para concepção de estratégias para a 

melhoria da assistência direcionada ao idoso, considerando as diretrizes do SUS. 

É importante destacar que as características do ambiente também podem 

influenciar as condições de saúde do idoso (DUJARDIN; LORANT; THOMAS, 2014; 

HANIBUCHI et al., 2011; SARKAR et al., 2013). Nesse contexto, a utilização de 

técnicas de análise espacial representa um valioso instrumento para interpretação 

dos indicadores da condição de saúde de determinada população, por possibilitar 

melhor reconhecimento da realidade epidemiológica e sanitária no âmbito local 

(RITTER; ROSA; FLORES, 2013). Esse diagnóstico situacional favorece o 

planejamento de programas de saúde mais individualizados, bem como a otimização 

dos recursos públicos (RITTER; ROSA; FLORES, 2013). 

Embora a abordagem geoespacial tenha sido considerada uma 

importante ferramenta para o planejamento de estratégias de cuidado ao idoso 

(PAVARINI et al., 2008), ainda são escassas as pesquisas epidemiológicas de base 

populacional no Brasil e no mundo (CAMPOS et al., 2009; DUJARDIN; LORANT; 

THOMAS, 2014; MOREIRA; NICO; TOMITA, 2011; TAVARES; DIAS, 2011; 

TAVARES et al., 2014; YAMAGUTI et al., 2011).  

As investigações de base populacional com idosos que se utilizam dessa 
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abordagem concentraram-se em identificar áreas e/ou fatores de risco para 

ocorrência de perda dentária (MOREIRA; NICO; TOMITA, 2011); menores escores 

de qualidade de vida (TAVARES; DIAS, 2011); hipertensão arterial e diabetes 

mellitus (CAMPOS et al., 2009); pior autopercepção de saúde e limitações funcionais 

(DUJARDIN; LORANT; THOMAS, 2014) e; maior número de incapacidade funcional 

e de doenças (TAVARES et al., 2014). Entretanto, esses estudos não incorporaram 

na análise da distribuição espacial dos desfechos adversos a vulnerabilidade social, 

objeto de pesquisa da presente investigação. 

Para o estudo de vulnerabilidade, a avaliação social também é um dos 

componentes da definição Ayres (2009); porém, não foi identificado no município 

deste estudo, dados para essa análise e seus indicadores. De acordo com a 

literatura, na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte - MG está disponível, 

em domínio público, o Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS) (BELO 

HORIZONTE, 2013). 

O IVS é considerado uma medida sintética que visa identificar áreas de 

risco e vulnerabilidade social, contribuindo para a tomada de decisões pelos 

gestores municipais. No referido município, os dados mostraram que, em 2012, dos 

3830 setores avaliados segundo o IVS: 34,7% baixo risco, 38,1% médico risco, 

19,2% elevado e 7,9% muito elevado. Além disso, verificou-se na distribuição 

espacial dos setores segundo este indicador, redução das áreas com elevada/muita 

elevada vulnerabilidade, o que sinaliza ser um importante instrumento para o 

planejamento e avaliação das políticas de saúde (BELO HORIZONTE, 2013). 

Diante do exposto, constituem questões norteadoras desta pesquisa: 

Qual a ocorrência da vulnerabilidade individual, social e programática entre idosos 

que vivem no domicílio? Como está o acesso e utilização dos serviços de saúde de 

idosos considerados mais vulneráveis? De que maneira se configura a distribuição 

espacial dos desfechos adversos da condição de saúde do idoso, considerando a 

vulnerabilidade social? Existe associação entre os componentes da vulnerabilidade 

e os desfechos adversos?  
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2  JUSTIFICATIVA 
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O interesse em desenvolver este estudo emergiu com o propósito de 

ampliar os conhecimentos sobre os temas da vulnerabilidade e do processo de 

envelhecimento, aspectos ainda pouco explorados na literatura. As pesquisas na 

área da gerontologia e geriatria, incluindo a enfermagem, têm conferido destaque às 

abordagens biológicas do processo de envelhecimento, o que torna necessário 

avançar no conhecimento a respeito dos aspectos sociais e coletivos de saúde 

pertinentes a essa parcela da população.  

Cabe ressaltar que até o momento não foi identificado estudo de base 

populacional que analisou o constructo da vulnerabilidade sob a perspectiva dos três 

componentes e sua associação com os indicadores da condição de saúde. Portanto, 

o conceito de vulnerabilidade, à luz do enfoque teórico adotado neste estudo, poderá 

fornecer subsídios para a compreensão do fenômeno de saúde sob uma perspectiva 

mais ampla, isto é, não apenas como resultante das características fisiológicas do 

próprio processo de envelhecimento, mas, também, relacionado aos aspectos 

sociais e coletivos.  

Ao ampliar a compreensão da vulnerabilidade no idoso, caberá a 

enfermagem aplicar esses saberes na prática clínica, propondo intervenções nos 

planos individual, social e programático do cuidado a essa população. 

Espera-se, ainda, que os resultados obtidos auxiliem na definição de 

metas para o enfrentamento das iniquidades sociais e em saúde da população 

idosa, especialmente do seguimento mais vulnerável. Tais metas deverão ser 

articuladas a programas de atenção ao idoso nos âmbitos estadual e municipal. 
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3  OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a vulnerabilidade individual, social e programática entre idosos 

que vivem no domicílio e sua associação com os desfechos adversos 

relacionados aos indicadores da condição de saúde, e mapeá-los 

espacialmente. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Construir o Índice de Vulnerabilidade Social para o município do estudo;  

 Construir um Indicador de Vulnerabilidade Programática;  

 Descrever e comparar as características sociodemográficas e 

econômicas dos idosos, segundo a vulnerabilidade individual, social e 

programática; 

 Verificar os fatores associados aos componentes de vulnerabilidade 

(individual, social e programática) do idoso; 

 Identificar a associação dos componentes da vulnerabilidade (individual, 

social e programática do idoso); 

 Identificar a distribuição espacial dos desfechos adversos relacionados 

aos indicadores da condição de saúde de idosos; 

 Analisar a associação entre os componentes da vulnerabilidade e os 

desfechos de saúde de idosos.  
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4  MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 Delineamentos do Estudo  

 

Trata-se de um estudo de base populacional quantitativo, do tipo inquérito 

domiciliar, transversal e observacional. 

 

 

4.2 Local do Estudo 

 

Esta pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado “Dependência para 

as atividades da vida diária, fragilidade e uso de serviços de saúde entre idosos do 

Triângulo Mineiro”, desenvolvido na área urbana do município de Uberaba - MG. 

 

 

4.3 População e Amostra 

 

A população deste estudo foi composta de idosos residentes na zona 

urbana do município de Uberaba, Minas Gerais. Para definição da amostra, utilizou-

se a técnica de amostragem por conglomerado em múltiplo estágio (LOHR, 2010). 

 

4.3.1 Procedimentos para amostragem por conglomerado em múltiplos 

estágios 

 

Realizou-se o cálculo do tamanho amostral utilizando prevalência de 

incapacidade funcional nas AIVDs de 28,8%, com base em outros estudos 

desenvolvidos com idosos na comunidade (10%, de DUARTE et al., 2012) (28,8%, 

de DEL DUCA; SILVA; HALLAL, 2009), precisão de 1,5% e intervalo de confiança de 

95%, para uma população finita estimada em 36.703 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍTISCA, 2010a). Assim, chegou-se a uma amostra mínima de 

673 idosos. Considerando a possibilidade de perda da amostragem de 20%, o 

número máximo de tentativas foi de 808 idosos.  

Para a seleção dos participantes, considerou-se, no primeiro estágio, o 

sorteio arbitrário de 50% dos setores censitários do município. Este sorteio ocorreu 

por meio de amostragem sistemática, organizando-se uma listagem única dos 
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setores disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍTISCA, 2010b). Há, em 

Uberaba, 409 setores censitários urbanos, dos quais foram selecionados 204.   

Calculou-se o Intervalo Amostral (IA) por meio da seguinte fórmula: 

 

IA = Ncs/ncs. Onde:  

Ncs é o número total de setores censitários;  

ncs o número setores censitários sorteados.  

Sendo IA= 409/204; IA= 2  

 

O primeiro setor censitário foi sorteado aleatoriamente e os demais 

conforme o IA. Destaca-se que a listagem dos setores seguiu uma ordem numérica 

crescente, para fins do sorteio. 

No segundo estágio, o número de idosos entrevistados foi definido com 

base no cálculo amostral (808) dividido pela quantidade de setores censitários 

sorteados (204), de modo que se obteve número semelhante para cada setor 

censitário. Assim, a quantidade de domicílios/idosos foi de aproximadamente quatro 

idosos por setor censitário. Considerando o número de setores censitários sorteados 

(204) e a quantidade de idosos entrevistados por setor (4), obteve-se amostra total 

de 816 idosos.  

 

 

4.4 Critérios de Inclusão  

 

Constituíram critérios de inclusão deste estudo: ter 60 anos ou mais de 

idade, não apresentar declínio cognitivo e residir na zona urbana do município de 

Uberaba.  

 

 

4.5 Procedimentos para Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados no período de janeiro a abril de 2014, nas 

respectivas residências dos idosos, em um único momento. 
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Foram selecionados dez entrevistadores, graduandos e pós-graduandos 

membros do Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM), com experiência prévia em coleta de dados, os quais 

foram treinados quanto ao preenchimento dos instrumentos de coleta dos dados, 

bem como a abordagem aos participantes da pesquisa. Com intuito de assegurar o 

controle da qualidade dos dados coletados, nove supervisores foram contratados 

para conferir cada entrevista e verificar o preenchimento e a consistência dos itens.  

Antes de iniciar a coleta de dados, as ruas de cada setor censitário foram 

numeradas e digitadas no programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 17.0; posteriormente, sorteou-se aleatoriamente a rua na qual 

deveria ser iniciada a busca do idoso. Sendo assim, iniciou-se a coleta de dados no 

primeiro domicílio da rua de cada setor censitário, de acordo com os mapas 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

Uberaba ou pelo Google Earth, seguindo-se, em sentido horário, até o final do setor 

censitário (Figura 2). Foram visitados todos os domicílios sequencialmente, até obter 

número de idosos por setor condizente com o critério de elegibilidade adotado.  

 

Figura 2 - Mapa da sequência de coleta de dados em cada setor censitário. 

 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

 

A perda da amostragem decorreu de: setores censitários sem idosos 

(n=32 idosos), setores sem casas (n=36 idosos) e setores que não perfizeram o 

número de idosos (n=19 idosos). Foram excluídos os idosos que não concluíram os 
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testes do fenótipo de fragilidade (n=24 idosos) e aqueles que não identificaram as 

coordenadas geográficas (n=4). Dessa forma, participaram do estudo 701 idosos 

elegíveis (Figura 3).  

 

Figura 3 - Composição final da amostra, Uberaba, Minas Gerais, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Fonte: O autor, 2017. 

 

 

4.6 Instrumentos de Coleta de Dados e Variáveis do Estudo 

 

Antes de iniciar a entrevista, realizou-se a avaliação cognitiva do idoso 

por meio da aplicação do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), traduzido e 

validado no Brasil (BERTOLUCCI et al., 1994). A escala gera escores que variam de 

0 a 30 pontos, sendo considerado o nível de escolaridade do entrevistado para o 

ponto de corte do declínio cognitivo: 13 para analfabetos, 18 pontos ou menos para 

aqueles com escolaridade de 1 a 11 anos e 26 pontos para escolaridade superior a 

11 anos (BERTOLUCCI et al., 1994). Destaca-se que os idosos com indicativo de 

declínio cognitivo não participaram da amostra final do estudo. Em situação de 

declínio cognitivo, outro domicílio foi visitado sequencialmente até saturar o número 

de idosos do respectivo setor censitário.  

Número total de setores censitários do 
município de Uberaba – MG = 409 

Número de setores censitários sorteados 
aleatoriamente = 204 

Número de idosos/setor censitário = 4 
Amostra inicial = 816 idosos 

Amostra final = 701 idosos 

Perdas 

 
*Setores sem idosos (32 idosos); 
* Setores sem casas (36 idosos); 
*Setores que não completaram o 
número de idosos (n=19 idosos); 
*Não aptos para avaliação da 
fragilidade (n= 24 idosos). 
*Não identificados as coordenadas 
geográficas (n=4 idosos) 
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Os instrumentos de coleta de dados (Anexo A) são apresentados 

considerando variáveis do estudo, conforme a seguir: 

 

4.6.1 Variáveis dependentes – Indicadores da condição de saúde 

 

4.6.1.1 Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) 

 

As ABVD foram avaliadas pela Escala de Independência em Atividades 

da Vida Diária (Escala de Katz), elaborada por Katz (1963) e adaptada ao contexto 

brasileiro (LINO et al., 2008). A escala é composta por seis itens que medem o 

desempenho para o autocuidado (LINO et al., 2008). Para cada item, há três 

possibilidades de respostas, sendo que a primeira e segunda denotam 

independência e a terceira, dependência (LINO et al., 2008).  

 

4.6.1.2 Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) 

 

Para as AIVD utilizou-se a Escala de Lawton e Brody (1969), adaptada no 

Brasil (SANTOS; VIRTUOSO JÚNIOR, 2008). Esta escala é composta por nove 

itens que possuem, para cada questão, três alternativas de resposta: independência, 

necessidade de ajuda parcial e necessidade de ajuda total/não consegue realizar a 

atividade. 

Para as ABVDs e AIVDs, o idoso foi considerado como dependente 

quando referiu dificuldade em uma ou mais das atividades. 

 

4.6.1.3 Número de morbidades e autopercepção de saúde 

 

Estas variáveis foram mensuradas através de um instrumento elaborado 

pelo Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva/UFTM. A variável autopercepção da 

condição de saúde classificou-se em cinco categorias: muito boa, boa, regular, ruim 

e muito ruim. O número de doenças foi considerado como variável numérica ou 

categórica (>5 morbidades), dependendo da análise efetuada. 
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4.6.1.4 Ocorrência de quedas e hospitalização/internação 

 

Utilizou-se questões constantes do questionário do Estudo SABE, em que 

o idoso refere a ocorrência desses eventos (Sim ou Não) (LEBRÃO; DUARTE, 

2003). 

 

4.6.2 Variáveis independentes – Características sociodemográficas e 

vulnerabilidade 

 

4.6.2.1 Características sociodemográficas: 

 

Para a caracterização dos dados sociodemográficos e econômicos 

recorreu ao instrumento elaborado pelo Grupo de Pesquisa em Saúde 

Coletiva/UFTM. As variáveis contempladas foram: sexo (masculino e feminino); faixa 

etária, anos de idade (60|-70, 70|-80 e 80 e mais); estado civil (com e sem 

companheiro); escolaridade, anos de estudo (sem escolaridade, 1├4, 4├9, 9 e 

mais); arranjo domiciliar (sozinho e acompanhado); e renda individual mensal em 

salários mínimos (< 1, 1, 1 ┤3, 4 e mais). 

 

4.6.2.2 Componentes das vulnerabilidades  

 

 Vulnerabilidade social: construção do Índice de Vulnerabilidade Social  

 

Para a avaliação deste componente elaborou-se o IVS para o município 

do presente estudo, recorrendo-se aos aspectos metodológicos e operacionais do 

Índice de Vulnerabilidade da Saúde elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde 

do município de Belo Horizonte, Minas Gerais/MG (BELO HORIZONTE, 2013).  

A construção do IVS, no presente estudo, baseou-se nos dados do Censo 

Demográfico de 2010, considerando como unidade de análise os setores censitários. 

De posse dessas informações, verificou-se que no município de Uberaba-MG 

existem 435 setores censitários classificados como urbanos. Entretanto, foram 

incluídos 392 setores censitários para o cálculo do IVS devido a exclusão de 17 

setores por apresentarem dados sigilosos ou construídos por domicílios 
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exclusivamente coletivos e 26 por estarem fora dos limites da área urbana, apesar 

de serem classificados como tal.  

O IVS foi elaborado a partir da análise de oito indicadores divididos em 

duas dimensões (saneamento e sociodemográfica), conforme demonstrado no 

Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 - Indicadores selecionados para a vulnerabilidade social nas dimensões 
saneamento e sócioeconômica. 

 
DIMENSÃO INDICADORES 

Saneamento 1- Percentual de domicílios particulares permanentes com 

abastecimento de água inadequado ou ausente. 

2- Percentual de domicílios particulares permanentes com 

esgotamento sanitário inadequado ou ausente. 

3- Percentual de domicílios particulares permanentes com destino 

do lixo de forma inadequada ou ausente. 

Socioeconômica 4- Razão de moradores por domicílio. 

5- Percentual de pessoas analfabetas. 

6- Percentual de domicílios particulares com rendimento per capita 

até ½ SM. 

7- Rendimento nominal mensal médio das pessoas responsáveis 

(Invertido). 

8- Percentual de pessoas de raça/cor preta, parda e indígena. 

      Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 2013. 

 

 

Para o cálculo de cada indicador, primeiramente foram selecionadas as 

variáveis de interesse (Anexo B) no rol de dados de domínio público disponibilizados 

no sítio eletrônico do IBGE. Em seguida, construiu-se uma planilha eletrônica no 

programa Excel® com as variáveis de interesse para o cálculo do IVS. 

Após o cálculo dos oito indicadores, foi realizada a padronização de 

escala com o intuito de possibilitar a comparação e a agregação dos mesmos, visto 

que cada indicador apresentava uma medida de escala. Para tanto, empregou-se a 

seguinte fórmula: 
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Posteriormente, foram atribuídos pesos a cada indicador e suas 

dimensões (BELO HORIZONTE, 2013), conforme apresentado a seguir (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Pesos atribuídos aos indicadores selecionados da vulnerabilidade social.  

 
DIMENSÃO INDICADORES Pesos Pesos 

Saneamento Abastecimento de água inadequado ou ausente 0,424  

0,396 Esgotamento sanitário inadequado ou ausente 0,375 

Coleta de lixo de forma inadequada ou ausente 0,201 

Socioeconômica Moradores por domicílio 0,073  

 

0,604 

População analfabeta 0,283 

Renda per capita até ½ SM 0,288 

Renda média das pessoas responsáveis 0,173 

População de raça/cor preta, parda e indígena 0,185 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 2013. 

 

 

Com base no cálculo final do IVS, os setores censitários foram 

categorizados de acordo com os seguintes pontos cortes (BELO HORIZONTE, 

2013): 

 Médio risco – Setores que apresentaram valores de IVS com ½ desvio- 

padrão em torno da média (IVS = 0,1808├ 0,2681). 

 Baixo risco – Setores com valores de IVS inferiores ao IV médio (IVS < 

0,1808) 

 Elevado – Setores com valores acima do limite superior do IVS médio 

com até 1 desvio-padrão (IVS = 0,2681├ 0,3117). 

 Muito elevado – Setores com valores de IVS acima do limite superior 

do IVS elevado (IVS ≥ 0,3117). 

 

A partir disso, os idosos foram avaliados considerando o nível de 

vulnerabilidade do vetor no qual reside, sendo a variável recategorizada em baixa, 

média e elevada/muito elevada vulnerabilidade social. 

 

 Vulnerabilidade Individual: Fenótipo de fragilidade 

A vulnerabilidade individual foi avaliada por meio de cinco componentes 
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do fenótipo de fragilidade propostos por Fried et al. (2001): 

1- Perda de peso não intencional: analisada pela seguinte pergunta: “No 

último ano, o senhor perdeu mais do que 4,5 kg ou 5% do peso corporal 

sem intenção (isto é, sem dieta ou exercício)?”. 

2- Autorrelato de exaustão e/ou fadiga: mensurado em duas questões (itens 

7 e 20) da versão brasileira da escala de depressão do CES-D 

(BASTIONI; NERI; CUPERTINO, 2007), sendo que os idosos que 

obtiveram escore 2 ou 3 em qualquer uma das questões atenderam ao 

critério de fragilidade para este item (FRIED et al., 2001). 

3-  Redução força muscular: verificada com base na força de preensão 

palmar, por meio do dinamômetro hidráulico manual do tipo JAMAR, 

modelo SAEHAN® SH5001 – 973. Obtidas três medidas, apresentadas 

em quilograma/força (kgf), com intervalo de um minuto entre elas, sendo 

considerado o valor médio destas com base nos pontos de corte definidos 

por Fried et al. (2001). 

4- Lentidão na velocidade de marcha: considerou-se o tempo de marcha (em 

segundos) gasto para percorrer uma distância de 4,6 metros. Ressalta-se 

que o idoso percorreu uma distância total de 8,6 e para o cálculo final do 

tempo de marca foram desconsiderados os dois metros iniciais e os dois 

finais. Foram realizadas três medidas, apresentadas em segundos, 

considerando-se o valor médio. Para tanto, utilizou-se um cronômetro 

profissional da marca Vollo®, modelo VL-1809, adotando-se os pontos de 

corte propostos por Fried et al (2001). 

5- Baixo nível de atividade física, verificado pela versão longa do 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), adaptada para 

idosos (MAZO; BENEDETTI, 2010). A classificação empregada para esse 

componente considerou ativos e inativos aqueles que despendiam 150 

minutos ou mais de atividade física semanal e de 0 a 149 minutos, 

respectivamente.  

 

Portanto os idosos com três ou mais desses itens foram classificados 

como frágeis e aqueles com um ou dois itens, como pré-frágeis. Idosos com todos 

os testes negativos para a síndrome de fragilidade foram considerados não frágeis 

(FRIED et al., 2001). 
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 Vulnerabilidade programática: construção do Indicador de 

Vulnerabilidade Programática  

 

A vulnerabilidade programática foi analisada mediante um indicador de 

acesso e a utilização dos serviços de saúde, intitulado Indicador de Vulnerabilidade 

Programática.   

Para avaliação do acesso e utilização dos serviços de saúde utilizou-se 

com base em duas seções do questionário da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2008). Este instrumento apresenta 32 itens que contempla, em relação ao acesso - 

procura do mesmo local de atendimento à saúde, local de procura para atendimento 

de saúde, consulta médica nos últimos 12 meses, utilização de medicamentos de 

uso contínuo e consulta ao dentista; já no que se refere à utilização, aborda: 

atendimento relacionado à própria saúde nas duas últimas semanas, motivo do 

atendimento, número de vezes e local; motivo de não atendimento; procura por 

atendimento de saúde pelo mesmo motivo nas duas últimas semanas, local, motivo 

de não atendimento, principal atendimento de saúde que recebeu, natureza do 

serviço, cobertura pelo plano de saúde, pagamento pelo serviço, atendimento 

realizado pelo SUS, avaliação do atendimento recebido e uso de medicação 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍTISCA, 2008). A partir dessas 

variáveis, foi construído o Indicador de Vulnerabilidade Programática.  

Para o cálculo do indicador, atribuíram-se, a cada categoria de respostas 

previamente codificadas do instrumento, pesos individuais (de 0 a 1), sendo que o 

maior valor representa um melhor acesso/utilização para o item. Para atender este 

critério, excluiu cinco variáveis do instrumento, por ser de natureza qualitativa, 

porém, tomou-se o cuidado de não deixar de lado informações relevantes (JOLLIFE, 

2002). Posteriormente, foram somados os pesos individuais para compor o escore 

gerado, que foi submetido ao teste de aderência à distribuição normal e, mesmo 

utilizando-se transformações, tais como a logarítmica, não foi apontada aderência.  

Partindo desse pressuposto, optou-se por utilizar a técnica de Análise de 

Componentes Principais (JOLLIFE, 2002) para sumarizar as informações contidas 

nas 25 variáveis em um número pequeno de componentes que explica a maior 

variância dos dados, a partir de combinações lineares entre elas. As combinações 

lineares são chamadas de componentes principais, não correlacionadas entre si e 
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capazes de extrair o melhor conjunto de questões das p-variáveis originais. Esta 

análise gera coeficientes ou cargas vetoriais, que representam os pesos atribuídos a 

cada variável para cada um dos componentes. 

Com base nisso, foram selecionados os primeiros dez componentes 

principais que retiveram, aproximadamente, 78% da variância (autovalores > 1,0) 

(Anexo C). Cabe destacar que para cada componente, selecionou-se a variável com 

maior carga vetorial e, estas foram incluídas no cálculo do escore de vulnerabilidade 

programática. 

Portanto, o indicador representativo da vulnerabilidade programática 

(vulprog) resultou na multiplicação das cargas vetoriais pelo valor das variáveis 

selecionadas, conforme demonstrado pela equação, a seguir. 

 

)5(8219,0)21__(7916,0)1(7779,0)21__(5402,0)4(6356,0

...)4(4944,0)4(3613,0)5(5175,0)12__(5558,0)6__(3583,0

dacessodservusoacessoaservusobacesso

cacessoaacessoaacessoservusoservusovulprog



  

 

 

Por meio da equação acima, obteve-se o escore de vulnerabilidade 

programática, sendo que os menores valores representam maior vulnerabilidade 

neste componente. Posteriormente, o escore gerado foi classificado em três 

categorias, utilizando-se os pontos de corte correspondentes aos tercis da 

distribuição (baixa, média e elevada) vulnerabilidade nesse componente.  

 

 

4.7 Processamento e Análise dos Dados 

 

Após a coleta dos dados, foram construídas planilhas eletrônicas no 

programa Excel®. Os dados coletados foram processados em microcomputador, por 

duas pessoas, em dupla entrada, para verificação da consistência entre as duas 

bases de dados. Procedeu-se, então, à consistência dos campos e, quando 

inconsistentes, foram verificados na entrevista original e corrigidos, se necessário. 

Posteriormente, o banco de dados foi exportado para o SPSS 22.0 para fins de 

análise dos dados. 

Em relação à análise espacial, primeiramente, foi realizado o 

mapeamento dos idosos utilizando as coordenadas Universal Transversa Mercator 
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(UTM) do modelo da Terra (SAD-69), coletadas pelo programa Google Earth. Para 

construção dos mapas temáticos e a análise espacial descritiva exploratória foi 

utilizado o programa QGIS versão 2.12. 

As análises dos dados são apresentadas considerando os objetivos deste 

estudo, conforme a seguir: 

 

1º Objetivo: Construir o Índice de Vulnerabilidade Social para o município do 

estudo: após a construção do IVS, conforme referido anteriormente, verificou-se a 

distribuição dos setores censitários segundo o IVS por meio de análise estatística 

descritiva (frequências absoluta e percentual). Para representar a distribuição dos 

setores segundo o IVS espacialmente, foi realizado análise espacial descritiva 

exploratória. 

 

2º Objetivo - Construir/Desenvolver o Indicador de Vulnerabilidade 

Programática: o escore de vulnerabilidade programática, oriundo do Indicador de 

Vulnerabilidade Programática, foi analisado por meio de medidas de tendência 

central (média) e dispersão (desvio padrão). Para apresentação das variâncias e 

autovalores dos componentes representativos do indicador recorreu-se a análises 

estatística descritiva (frequências absoluta e percentual). 

 

3º Objetivo - Descrever e comparar as características sociodemográficas e 

econômicas dos idosos, segundo a vulnerabilidade individual, social e 

programática: empregou-se medidas de associação em tabelas de contingências 

(teste qui-quadrado). Os testes foram considerados significativos quando p<0,05.  

 

4º Objetivo - Verificar os fatores associados aos componentes de 

vulnerabilidade (individual, social e programática) do idoso: recorreu-se ao 

modelo de regressão logística multinomial. Os testes foram considerados 

significativo quando p<0,05.  Destaca-se que as variáveis inseridas neste modelo 

foram definidas por meio da análise bivariada preliminar, descrita no objetivo acima, 

sendo que o critério para inclusão foi de p<0,1. 

 

5º Objetivo - Identificar a associação dos componentes da vulnerabilidade 

(individual, social e programática do idoso): foi empregado medidas de 
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associação em tabelas de contingências (teste qui-quadrado). Os testes foram 

considerados significativos quando p<0,05.  

 

6º Objetivo - Identificar a distribuição espacial dos desfechos adversos de 

saúde de idosos, segundo a vulnerabilidade social: a distribuição espacial dos 

desfechos adversos de saúde foi realizada por meio de mapas temáticos utilizando 

os dados pontuais (desfechos adversos) agregados ao nível dos setores censitários 

do referido município. 

 

7º Objetivo - Analisar a associação entre os componentes da vulnerabilidade e 

os desfechos de saúde de idosos: optou-se por realizar os modelos clássicos de 

regressões multivariadas por considerar que não houve diferenças de níveis entre as 

variáveis individuais (vulnerabilidade individual e programática) e ecológica 

(vulnerabilidade social) ao analisar o coeficiente de correlação interclasse (PEUGH, 

2010). Portanto, foram empregados os modelos de regressão logística, logística 

multinomial e linear, de acordo com a natureza da variável dependente, ajustando 

para as variáveis idade e sexo. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

 

4.8 Questões Éticas  

 

O projeto maior no qual se insere a presente investigação, intitulado 

“Dependência para as atividades da vida diária, fragilidade e uso de serviços de 

saúde entre idosos do Triângulo Mineiro”, foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFTM, sob parecer nº 493211 (Anexo D), e de acordo com o 

preconizado na Portaria no 466/2012 do Conselho Nacional Saúde que regulamenta 

as diretrizes e normas das pesquisas com seres humanos em seus vários aspectos. 

A pesquisa, ora apresentada foi encaminhada e aprovada pelo Comitê de Ética da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, sob nº 

1780.154 (Anexo E). 

Os participantes do estudo foram contatados em seus domicílios, aos 

quais foram apresentados os objetivos, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A) e oferecidas as informações pertinentes. Somente após 
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anuência do entrevistado e assinatura do referido Termo, iniciaram-se as 

entrevistas.  
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5  RESULTADOS 
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A análise dos dados seguirá as características socioeconômicas e 

demográficas dos idosos, segundo a vulnerabilidade individual, social e 

programática, a construção do IVS, uma vez que esse não está contemplado nos 

órgãos do estado, bem como o Indicador de Vulnerabilidade programática. Seguem 

ainda a associação dos componentes da vulnerabilidade e a distribuição espacial e 

sua associação entre a vulnerabilidade e os desfechos de saúde. 

 

 

5.1 Índice de Vulnerabilidade Social e Indicador de Vulnerabilidade 

Programática 

 

Com base na análise do IVS do município do presente estudo, verificou-

se que a maioria dos setores censitários apresentava médio risco (49,49%), seguido 

de baixo risco (29,59%) (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 – Distribuição da frequência absoluta e do percentual dos setores 
censitários do município de Uberaba – MG segundo a categorização 
do IVS. 

 
Classificação do IVS N % 

Baixo  116 29,59 

Médio  194 49,49 

Elevado 45 11,48 

Muito elevado  37 9,44 

Total 392 100,0 

 

 

Ao analisar a distribuição espacial dos setores censitários segundo IVS 

(Figura 4), pôde-se observar que não ocorreu de maneira homogênea e aleatória. 

Verificou-se que os setores censitários localizados na periferia do município 

apresentaram níveis de vulnerabilidade muito elevados, enquanto aqueles das áreas 

centrais foram classificados, em sua maioria, como baixo e médio níveis (Figura 4). 
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Figura 4 – Distribuição espacial dos setores censitários do município de Uberaba - 
MG segundo o IVS, Uberaba – MG, 2014 

 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

 

Em relação ao Indicador de Vulnerabilidade Programática, através da 

análise de componentes principais selecionou os dez componentes (Autovalores > 

1,0) para o cálculo do escore deste indicador. As variáveis representativas de cada 

componente, em ordem decrescente da carga vetorial (Autovetores) e de 

importância, foram: 1) acesso ao dentista pelo SUS (0,8219); 2) principal motivo de 

não ter comprado os medicamentos (0,7916); 3) procura do mesmo local de 

atendimento à saúde (0,7779); 4) ter recebido os medicamentos de uso contínuo 

gratuitamente (0,6356); 5) procura por atendimento de saúde pelo mesmo motivo 

nas duas últimas semanas (0,5558); 6) receitados medicamentos no último 

atendimento (0,5402); 7) consulta ao dentista (0,5175); 8) compra dos 

medicamentos que não recebeu gratuitamente (0,4944); 9) utilização de 

medicamentos de uso contínuo (0,3613) e 10) busca de atendimento relacionado à 

própria saúde nas duas últimas semanas (0,3583). 

Destaca-se que os dez primeiros componentes, em conjunto, retiveram 

78,18% da variabilidade total, sendo que o primeiro e o segundo corresponderam, 

respectivamente, a 27,15% e 10,52% da variância explicada. Os demais 
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apresentaram variâncias similares (entre 7,58 e 3,71), de acordo com dados 

apresentados abaixo (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 – Autovalores e variância total e acumulada dos dez primeiros 
componentes selecionados, Uberaba – MG, 2014. 

 
Componentes Autovalores Variância total  Variância acumulada  

C1 7,33 27,15 % 27,15 % 

C2 2,84 10,52 % 37,67 % 

C3 2,04 7,58 % 45,25 % 

C4 1,70 6,31 % 51,56 % 

C5 1,65 6,11 % 57,67 % 

C6 1,34 4,98 % 62,65 % 

C7 1,23 4,56 % 67,21 % 

C8 1,03 3,82 % 71,03 % 

C9 1,01 3,74 % 74,77 % 

C10 1,00 3,71 % 78,48 % 

 

 

5.2 Características Sociodemográficas e Econômicas dos Idosos, 

segundo a da Vulnerabilidade Social, Individual e Programática 

 

Para análise do componente social da vulnerabilidade, fez-se a 

distribuição espacial dos 701 idosos pelos setores censitários segundo a 

classificação do IVS (Figura 5). 
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Figura 5 – Distribuição espacial dos idosos pelo setor censitário segundo a 
classificação do IVS, Uberaba – MG, 2014 

 

 

Fonte: O Autor, 2017. 

 

 

Observou-se uma distribuição espacial dos idosos não aleatória, com 

maior concentração nas regiões centrais do município. Importante mencionar que os 

idosos foram selecionados pela técnica de amostragem por conglomerado em 

múltiplo estágio e, portanto, a ausência de idosos em regiões periféricas deve-se à 

perda amostral (setores censitários sem idosos e sem casas) que ocorreu, em sua 

maioria, nessas localidades.  

Considerando o setor censitário de residência, pôde-se verificar que 

53,8% (n=377) dos idosos moravam em áreas de média vulnerabilidade social; 

30,5% (n=214) baixa; e 15,7% (n=110) elevada/muito elevada (Figura 6). 
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30,5%

53,8%

15,7%

Baixa Média Elevada/muito elevada

Vulnerabilidade

Componente social - Vulnerabilidade Social

Baixa Média Elevada/muito elevada

Figura 6 – Distribuição Social dos idosos segundo a classificação da Vulnerabilidade 
pelo IVS, Uberaba-MG, 2014. 

 

  

Fonte: O Autor, 2017. 

 

 

A distribuição dos idosos de acordo com as variáveis socioeconômicas e 

demográficas e a classificação da vulnerabilidade social está apresentada na Tabela 

3. Verificou-se maior proporção de idosos em áreas de elevada/muito elevada 

vulnerabilidade social na faixa etária de 70├ 80 anos (p=0,030), sem escolaridade 

(p<0,001) e com renda individual inferior a um sálario mínimo (p<0,001) em relação 

aos de baixa e média vulnerabilidade social (Tabela 4). As variáveis sexo, arranjo 

domiciliar e estado conjugal não apresentaram diferenças entre os grupos (p>0,05) 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 – Distribuição dos idosos segundo as variáveis socioeconômicas e 
demográficas e a classificação da vulnerabilidade social, Uberaba-MG, 
2014.  

 
  Vulnerabilidade social  

 Total Baixa Média 
Elevada/ Muito 

elevada 
 

 n % n % n % n % p* 

Sexo          

Feminino 468 66,8 151 70,6 240 63,7 77 70,0 
0,170 

Masculino 233 33,2 63 29,4 137 36,3 33 30,0 

Faixa etária          

60├ 70 anos 302 43,1 78 36,4 179 47,5 45 40,9 

0,025 70├ 80 anos 256 36,5 81 37,9 127 33,7 48 43,6 

80 e mais anos 143 20,4 55 25,7 71 18,8 17 15,5 

Estado conjugal          

Sem companheiro 406 57,9 132 61,7 214 56,8 60 54,5 
0,375 

Com companheiro 295 42,1 82 38,3 163 43,2 50 45,5 

Arranjo domiciliar          

Sozinho 149 21,3 43 20,1 81 21,5 25 22,7 
0,849 

Acompanhado 552 78,7 171 79,9 296 78,5 85 77,3 

Escolaridade          

Sem escolaridade 135 19,3 20 9,3 79 21,0 36 32,7 

<0,001 
1├4 ano(s) 166 23,7 37 17,3 93 24,7 36 32,7 

4├9 anos 303 43,2 103 48,1 166 44,0 34 30,9 

9 e mais anos 97 13,8 54 25,2 39 10,3 4 3,6 

Renda*          

< 1 salário 78 11,1 17 7,9 46 12,2 15 13,6 

<0,001 
1 salário 317 45,2 74 34,6 183 48,5 60 54,5 

1┤3 salários 228 32,5 79 36,9 115 30,5 34 30,9 

4 e mais salários 78 11,1 44 20,6 33 8,8 1 0,9 

*p<0,05 

 

 

Em relação ao componente individual, identificou-se que 16,0% (n=112) 

dos idosos eram frágeis, 52,2% (n=366) pré-frágeis e 31,8% (n=223) não frágeis 

(Figura 7). 
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Figura 7 – Distribuição (%) de idosos para os níveis fragilidade física segundo 
critério de Fried et al. (2001), Uberaba-MG, 2014 

 

52,2%

31,8%

16,0%

Não frágil Pré-frágil Frágil

Vulnerabilidade

Componente individual- Fragilidade física

Não frágil Pré-frágil Frágil

 

Fonte: O Autor, 2017. 

 

 

A distribuição dos idosos segundo as variáveis socioeconômicas e 

demográficas e a vulnerabilidade individual está demonstrada na Tabela 4. 

Constatou-se maior proporção de idosos frágeis do sexo feminino (p=0,001), na 

faixa etária de 80 anos ou mais (p<0,001), sem companheiro (p=0,004), com 

ausência de escolaridade (p<0,001) e renda individual de um sálario mínimo 

(p=0,005) quando comparados aos não frágeis e pré-frágeis. O arranjo domiciliar 

não apresentou diferença entre os idosos conforme os níveis de fragilidade física 

(p>0,05) (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Distribuição dos idosos segundo as variáveis socioeconômicas e 
demográficas e vulnerabilidade individual, Uberaba-MG, 2014.  

 
  Vulnerabilidade individual   

 Total Não frágil Pré-frágil Frágil  

 n % n % n % n % p* 

Sexo          

Feminino 468 66,8 132 59,2 251 68,6 85 75,9 
0,005 

Masculino 233 33,2 91 40,8 115 31,4 27 24,1 

Faixa etária          

60├ 70 anos 302 43,1 118 52,9 157 42,9 27 24,1 

<0,001 70├ 80 anos 256 36,5 75 33,6 141 38,5 40 35,7 

80 e mais anos 143 20,4 30 13,5 68 18,6 45 40,2 

Estado conjugal          

Sem companheiro 406 57,9 113 50,7 219 59,8 74 66,1 
0,015 

Com companheiro 295 42,1 110 49,3 147 40,2 38 33,9 

Arranjo domiciliar          

Sozinho 149 21,3 50 22,4 83 22,7 16 14,3 
0,144 

Acompanhado 552 78,7 173 77,6 283 77,3 96 85,7 

Escolaridade          

Sem escolaridade 135 19,3 32 14,3 73 19,9 30 26,8 

0,026 
1├4 ano(s) 166 23,7 44 19,7 92 25,1 30 26,8 

4├9 anos 303 43,2 110 49,3 152 41,5 41 36,6 

9 e mais anos 97 13,8 37 16,6 49 13,4 11 9,8 

Renda*          

< 1 salário 78 11,1 25 11,2 47 12,8 6 5,4 

<0,001 
1 salário 317 45,2 84 37,7 162 44,3 71 63,4 

1┤3 salários 228 32,5 78 35,0 125 34,2 25 22,3 

4 e mais salários 78 11,1 36 16,1 32 8,7 10 8,9 

*p<0,05 

 

 

No que se refere ao Indicador de Vulnerabilidade Programática, verificou-

se que o escore variou de 0,129 a 4,93, com média 1,90 e desvio-padrão de 0,61. 

Considerando os tercis de distribuição dos escores, os idosos foram classificados 

em baixa (escore > 2,09), média (escore entre 1,76 e 2,09) e elevada (escore < 

1,76) vulnerabilidade programática. 

Na Tabela 5 está apresentada a distribuição dos idosos segundo as 

variáveis socioeconômicas e demográficas e os níveis de vulnerabilidade 
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programática. Verificou-se maior proporção de indivíduos com elevada e média 

vulnerabilidade programática na faixa etária de 80 anos ou mais (p=0,012), sem 

companheiro (p=0,046), com ausência de escolaridade (p<0,001) e renda mensal < 

1 salário mínimo em relação àqueles com baixa vulnerabilidade  (p=0,035). Não se 

identificou associação com as demais variáveis socioeconômicas e demográficas e a 

vulnerabilidade programática (p>0,05) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Distribuição dos idosos segundo as variáveis socioeconômicas e 
demográficas e a vulnerabilidade programática, Uberaba-MG, 2014.  

 
  Vulnerabilidade Programática  

 Total Baixa Média Elevada  

 n % n % n % n % p* 

Sexo          

Feminino 468 66,8 156 67,0 150 67,9 162 65,6 
0,869 

Masculino 233 33,2 77 33,0 71 32,1 85 34,4 

Faixa etária          

60├ 70 anos 302 43,1 116 49,8 79 35,7 107 43,3 

0,012 70├ 80 anos 256 36,5 80 34,3 95 43,0 81 32,8 

80 e mais anos 143 20,4 37 15,9 47 21,3 59 23,9 

Estado conjugal          

Sem companheiro 406 57,9 121 51,9 140 63,3 145 58,7 
0,046 

Com companheiro 295 42,1 112 48,1 81 36,7 102 41,3 

Arranjo domiciliar          

Sozinho 149 21,3 53 22,7 50 22,6 46 18,6 
0,454 

Acompanhado 552 78,7 180 77,3 171 77,4 201 81,4 

Escolaridade          

Sem escolaridade 135 19,3 38 16,3 49 22,2 48 19,4 

0,001 
1├4 ano(s) 166 23,7 44 18,9 63 28,5 59 23,9 

4├9 anos 303 43,2 101 43,3 91 41,2 111 44,9 

9 e mais anos 97 13,8 50 21,5 18 8,1 29 11,7 

Renda*          

< 1 salário 78 11,1 24 10,3 25 11,3 29 11,7 

0,035 
1 salário 317 45,2 87 37,3 116 52,5 114 46,2 

1┤3 salários 228 32,5 90 38,6 62 28,1 76 30,8 

4 e mais salários 78 11,1 32 13,7 18 8,1 28 11,3 

*p<0,05 
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5.3 Fatores Associados à Vulnerabilidade Social, Individual e 

Programática dos Idosos 

 

A Tabela 6 apresenta o modelo de regressão logística para os fatores 

associados à vulnerabilidade social. Para condição de elevada/muito elevada 

vulnerabilidade neste componente, consolidaram-se como fatores associados: faixas 

etárias de 60├ 70 anos (p=0,009) e  70├ 80 anos (p=0,039); ausência de 

escolaridade (p<0,001) e 1├4 anos de estudo (p=0,001); e renda mensal < 1 salário 

mínimo (p=0,007), 1 salário (p=0,013) e 1┤3 salários (p=0,027) (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Modelo de regressão logística multinomial para as variáveis 
socioeconômicas e demográficas associadas à vulnerabilidade social 
dos idosos, Uberaba-MG, 2014.  

 
 Vulnerabilidade social 

 Média Elevada/muito elevada 

 OR IC 95% p* OR IC 95% p* 

       

Faixa etária       

60├ 70 anos 2,136 1,33-3,43 0,002 2,58 1,27-5,26 0,009 

70├ 80 anos 1,268 0,79-2,03 0,322 2,06 1,04-4,10 0,039 

80 e mais anos  1   1  

Escolaridade       

Sem escolaridade 4,65 2,25-9,57 <0,001 12,93 3,80-44,8 <0,001 

1├4 ano(s) 2,937 1,56-5,54 0,001 7,12 2,20-23,10 0,001 

4├9 anos 1,77 1,02-3,07 0,042 2,24 0,71-6,99 0,166 

9 e mais anos  1   1  

Renda*       

< 1 salário 2,11 0,95-4,67 0,065 19,66 2,26-170,67 0,007 

1 salário 1,92 1,03-3,56 0,039 13,95 1,76-110,40 0,013 

1┤3 salários 1,35 0,74-2,46 0,323 10,22 1,295-80,598 0,027 

4 e mais salários  1   1  

Categoria de referência: baixa vulnerabilidade social; OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; 

*p<0,05. 
 

 

Quanto aos fatores associados ao componente individual, evidenciaram-

se como fatores associados à condição de fragilidade: sexo feminino (p=0,015) e 
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faixas etárias de 70 a 79 anos (p=0,013) e 80 anos ou mais (p<0,001) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Modelo de regressão logística multinomial para as variáveis 
socioeconômicas e demográficas associadas à vulnerabilidade 
individual dos idosos, Uberaba-MG, 2014 

 
 Vulnerabilidade individual 

 Pré-frágil Frágil 

 OR IC 95% p* OR IC 95% p* 

Sexo       

Masculino  1   1  

Feminino 1,30 0,88-1,19 0,187 2,03 1,15-3,60 0,015 

Faixa etária       

60├ 70 anos  1   1  

70├ 80 anos 1,38 0,94-2,02 0,098 2,104 1,17-3,79 0,013 

80 e mais anos 1,65 0,99-2,75 0,054 5,88 3,05-11,33 <0,001 

Estado conjugal       

Com companheiro  1   1  

Sem companheiro 0,78 0,54-1,13 0,190 0,915 0,534-1,570 0,748 

Escolaridade       

Sem escolaridade  1   1  

1├4 ano(s) 0,96 0,55-1,68 0,887 0,83 0,41-1,70 0,408 

4├9 anos 0,67 0,41-1,11 0,118 0,57 0,30-1,11 0,980 

9 e mais anos 0,94 0,47-1,88 0,857 0,65 0,23-1,80 0,619 

Renda*       

< 1 salário  1   1  

1 salário 0,806 0,44-1,46 0,477 2,24 0,82-6,17 2,24 

1┤3 salários 0,737 0,40-1,37 0,335 1,04 0,35-3,05 1,04 

4 e mais salários 0,383 0,17-0,86 0,477 0,96 0,25-3,61 0,96 

Categoria de referência: Não frágil; OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; *p<0,05. 

 

 

Em relação à vulnerabilidade programática, constituíram fatores 

associados à média condição de vulnerabilidade neste componente: faixa etária 70├ 

80 anos (p=0,039); não possuir escolaridade (p=0,017), 1├4 anos de estudo 

(p=0,003) e 4├9 anos de estudo (p=0,029). Para a condição de elevada 

vulnerabilidade programática foram: 1├4 anos de estudo (p=0,023) e 4├9 anos de 

estudo (p=0,035) (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Modelo de regressão logística multinomial para as variáveis 
socioeconômicas e demográficas associadas à vulnerabilidade 
programática dos idosos, Uberaba-MG, 2014 

 
 Vulnerabilidade programática 

 Média Elevada 

 OR IC 95% p* OR IC 95% p* 

Faixa etária       

60├ 70 anos  1   1  

70├ 80 anos 1,619 1,05-2,49 0,028 1,05 0,96-1,60 0,802 

80 e mais anos 1,642 0,95-2,83 0,074 1,62 0,97-2,70 0,063 

Estado conjugal       

Com companheiro  1   1  

Sem companheiro 0,69 0,47-1,03 0,074 0,83 0,57-1,21 0,28 

Escolaridade       

Sem escolaridade 2,62 1,19-5,76 0,017 2,05 0,99-4,24 0,052 

1├4 ano(s) 3,07 1,45-6,49 0,003 2,21 1,11-4,40 0,023 

4├9 anos 2,16 1,08-4,33 0,029 1,93 1,05-3,57 0,035 

9 e mais anos 1 1 

Renda*       

< 1 salário  1   1  

1 salário 0,89 0,46-1,74 0,742 0,90 0,47-1,70 0,741 

1┤3 salários 0,32 0,27-1,05 0,070 0,64 0,34-1,23 0,183 

4 e mais salários 0,68 0,24-1,71 0,417 0,95 0,41-2,20 0,896 

Categoria de referência: baixa vulnerabilidade programática; OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de 
confiança; *p<0,05. 

 

 

5.4 Associação entre os componentes de Vulnerabilidade 

individual, social e programática 

 

Considerando-se a distribuição dos idosos segundo as condições de 

vulnerabilidade (Figura 8), observou-se que a maior parte deles (32,0%) apresentava 

as três condições de vulnerabilidade (social, individual e programática) 

concomitantemente.  

Ainda em relação a estes dados, verificou-se baixo percentual de idosos 

que apresentaram somente uma das vulnerabilidades, sendo 7,1% elevada/muito 

elevada vulnerabilidade social; 5,8% pre-fragilidade/fragilidade e 6,8% 

média/elevada vulnerabilidade programática. Cabe destacar que apenas 3,9% não 
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apresentavam nenhuma dessas condições (Figura 8).   

 

Figura 8 – Distribuição dos idosos segundo a condição de vulnerabilidade individual, 
social e programática, Uberaba-MG, 2014 
 

 

 

Fonte: O Autor, 2017. 

 

 

Na comparação da distribuição dos idosos segundo a vulnerabilidade 

individual e os componentes social e programático (Tabela 9), constatou-se menor 

proporção de idosos frágeis com elevada vulnerabilidade programática em relação 

aos pré-frágeis e não frágeis (p=0,011). Não foi evidenciada diferença significativa 

na comparação entre a vulnerabilidade individual e o componente social (p>0,05) 

(Tabela 9). 
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Tabela 9 – Associação dos componentes da vulnerabilidade social e individual dos 
idosos, Uberaba-MG, 2014. 

 
 Vulnerabilidade individual 

p*  Não frágil Pré-frágil Frágil 

 n % n % n % 

Vulnerabilidade social        

Baixa 75 33,6 110 30,1 29 25,9 
 

0,411 Média 118 52,9 199 54,4 60 53,6 

Elevada/muito elevada 30 13,5 57 15,6 23 20,5  

Vulnerabilidade programática         

Baixa 77 34,5 111 30,3 45 40,2 

0,011 Média 54 24,2 130 35,5 37 33,0 

Elevada 92 41,3 125 34,2 30 26,8 

 *p<0,05. 

 

 

No que se refere à comparação da distribuição dos idosos quanto às 

vulnerabilidades social e programática não se constatou diferença significativa entre 

os grupos (p>0,05) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Associação dos componentes da vulnerabilidade social e programático 
da dos idosos, Uberaba-MG, 2014. 

 
 Vulnerabilidade social 

p* 
Vulnerabilidade 

programática 
Baixa Média 

Elevada/ 

muito elevada 

 n % n % n % 

Baixa 68 31,8 125 33,2 40 36,4 

0,648 Média 65 30,4 118 31,3 38 34,5 

Elevada 81 37,9 134 35,5 32 29,1 

 *p<0,05. 

 

 

5.5 Distribuição espacial dos desfechos adversos de saúde 

segundo a Vulnerabilidade Social dos Idosos 

 

Nas Figuras, a seguir, podem ser visualizadas a distribuição espacial dos 
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desfechos adversos de saúde dos idosos segundo os setores censitários 

classificados pelo IVS. 

Verificou-se que 28,4% sofreram quedas (Figura 9), 17,1% foram 

hospitalizados no último ano (Figura 10), 2,1% apresentaram dependência para 

ABVD (Figura 11) e 57,6% para AIVD (Figura 12). Acresce-se ainda que 16,8% 

autorreferiram a saúde como péssima/má (Figura 13) e 69,8% possuíam cinco ou 

mais morbidades (Figura 14). 

Na distribuição espacial dos desfechos adversos de saúde segundo a 

vulnerabilidade social, houve maior ocorrência de quedas, dependência para AIVD e 

péssima/má autopercepção de saúde entre idosos residentes em setores censitários 

de elevada/muito elevada vulnerabilidade social em relação às demais áreas. 

Destaca-se que o percentual de idosos residentes em áreas de baixa vulnerabilidade 

social com cinco ou mais morbidades foi superior na comparação com outras 

localidades.   

 

Figura 9 – Distribuição espacial dos idosos que tiveram quedas segundo a 
vulnerabilidade social, Uberaba-MG, 2014 

 

 

Fonte: O Autor, 2017. 
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Figura 10 – Distribuição espacial dos idosos hospitalizados segundo a 
vulnerabilidade social, Uberaba-MG, 2014. 

 

 

Fonte: O Autor, 2017. 

 

Figura 11 – Distribuição espacial dos idosos com dependência ABVD segundo a 
vulnerabilidade social, Uberaba-MG, 2014 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 



Resultados  68 

Figura 12 – Distribuição espacial dos idosos com dependência para AIVD segundo a 
vulnerabilidade social, Uberaba-MG, 2014 

 

 

Fonte: O Autor, 2017. 

 

 

Figura 13 – Distribuição espacial dos idosos com autopercepção de saúde 
péssima/má segundo a vulnerabilidade social, Uberaba-MG, 2014. 

 

 

Fonte: O Autor, 2017. 
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Figura 14 – Distribuição espacial dos idosos com cinco ou mais morbidades segundo 
a vulnerabilidade social, Uberaba-MG, 2014 

 

 

Fonte: O Autor, 2017. 

 

 

5.6 Associação entre os Componentes de Vulnerabilidade e os 

Desfechos Adversos de Saúde dos Idosos 

 

Apresentam-se os modelos de regressão logística dos desfechos 

adversos (quedas, hospitalização, dependência nas ABVD e AIVD), segundo os 

componentes de vulnerabilidade nas Tabelas 11 e 12.  

Verificou-se que a condição de fragilidade esteve associada com a 

ocorrência de quedas (p<0,001) e hospitalização (p<0,001). Não se evidenciou 

diferença significativa segundo os componentes social e programático (Tabela 11).  
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Tabela 11 – Modelo de regressão logística para verificar a associação entre os 
componentes da vulnerabilidade e a ocorrência de quedas e 
hospitalização (nos últimos 12 meses) dos idosos, Uberaba-MG, 2014 

 

Componentes da 

vulnerabilidade 

Quedas Hospitalização 

Modelo ajustado† Modelo ajustado† 

OR (IC 95%) p* OR (IC 95%) p* 

Individual     

Não frágil 1  1  

Pré-frágil 1,22 (0,81-1,85) 0,34 1,32 (0,80-2,91) 0,275 

Frágil 3,88 (2,30-6,54) <0,001 4,27 (2,38-7,71) <0,001 

Social     

Baixa 1  1  

Média 1,04 (0,68-1,60) 0,844 0,86 (0,54-1,37) 0,527 

Elevada/muito elevada 1,06 (0,69-1,62) 0,798 1,02 (055-1,88) 0,937 

Programático     

Baixa 1  1  

Moderada 0,90 (0,61-1,34) 0,605 1,10 (0,68-1,78) 0,702 

Elevada 1,30 (0,77-2,18) 0,325 0,76 (0,46-1,26) 0,291 

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; *p<0,05. †Análise ajustada para sexo e idade. 

 

 

No que se refere à dependência nas ABVD e AIVD, constatou-se que a 

condição de fragilidade e o fato de residir em áreas de média vulnerabilidade social 

estiveram associados à ocorrência de ambos os desfechos. Residir em áreas de 

elevada/muito elevada vulnerabilidade social associou-se à dependência das AIVD. 

Não foi evidenciada associação dos desfechos analisados segundo o componente 

programático (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Modelo de regressão logística para verificar a associação entre os 
componentes da vulnerabilidade e a ABVD e AIVD dos idosos, 
Uberaba-MG, 2014 

 

Componentes da 

vulnerabilidade 

ABVD AIVD 

Modelo ajustado† Modelo ajustado† 

OR (IC 95%) p* OR (IC 95%) p* 

Individual     

Não frágil 1  1  

Pré-frágil 0,55 (0,11-2,81) 0,474 1,21 (0,85-1,73) 0,284 

Frágil 5,53 (1,33-22,95) 0,018 7,69 (3,81-15,50) <0,001 

Social     

Baixa 1  1  

Média 9,19 (1,13-74,70) 0,038 1,94 (1,33-2,83) 0,001 

Elevada/muito elevada 1,98 (0,12-33,47) 0,637 2,68 (1,58-4,55) <0,001 

Programático     

Baixa 1  1  

Moderada 1,69 (0,38-7,55) 0,494 1,39 (0,92-2,11) 0,118 

Elevada 2,57 (0,62-10,69) 0,195 1,09 (0,73-1,62) 0,684 

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; *p<0,05. †Análise ajustada para sexo e idade. 

 

 

Visualiza-se os modelos de regressão logística multinomial da 

autopercepção de saúde segundo os componentes de vulnerabilidade na Tabela 13.  

Obteve-se que os componentes individual (pré-frágil e frágil) e social (média e 

elevada vulnerabilidade social) estiveram associados à péssima/má autopercepção 

de saúde. Na condição de moderada autopercepção, apenas o componente 

individual permaneceu associado (Tabela 13).  
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Tabela 13 – Modelo de regressão logística multinomial para verificar a associação 
entre os componentes da vulnerabilidade e a autopercepção de saúde 
dos idosos, Uberaba-MG, 2014 

 

Componentes da 

vulnerabilidade 

AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE 

Moderado Péssima/Má 

OR (IC 95%)† p* OR (IC 95%)† p* 

Individual     

Não frágil 1  1  

Pré-frágil 2,09 (1,44-3,05) <0,001 3,35 (1,82-6,16) <0,001 

Frágil 7,42 (3,85-14,31) <0,001 20,79 (9,20-47,00) <0,001 

Social     

Baixa 1  1  

Média 1,02 (0,70-1,49) 0,920 1,92 (1,07-3,42) 0,028 

Elevada/muito elevada 0,80 (0,46-1,39) 0,425 2,66 (1,31-5,41) 0,007 

Programático     

Baixa 1  1  

Moderada 1,33 (0,87-2,05) 0,189 0,75 (0,42-1,32) 0,318 

Elevada 0,87 (0,57-1,32) 0,523 0,64 (0,37-1,12) 0,116 

Categoria de referência: Boa/ótima 
OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; *p<0,05. †Análise ajustada para sexo e idade 

 

 

A tabela 14 apresenta o modelo de regressão linear multivariada para o 

número de morbidade entre os componentes de vulnerabilidade. Obteve-se que os 

maiores escores de fragilidade física (p<0,001) e vulnerabilidade programática 

(p<0,001) associaram-se ao maior número de morbidades (Tabela 14). 

 
Tabela 14 – Modelo de regressão linear múltiplo para verificar a associação entre os 

componentes da vulnerabilidade e o número de morbidades dos idosos, 
Uberaba-MG, 2014 

 
Componentes vulnerabilidade NÚMERO DE MORBIDADES 

β** Erro-padrão p* 

Individual 0,159 0,017 <0,001 

Social 0,005 0,308 0,883 

Programático 0,306 0,032 <0,001 

  **Coeficiente de regressão ajustado para sexo e idade; *p<0,05 
  †Análise ajustada para sexo e idade 
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6  DISCUSSÃO 
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6.1 Índice de Vulnerabilidade Social e Indicador de Vulnerabilidade 

Programática 

 

As condições de saúde do idoso podem ser reflexo de uma diversidade 

de fatores intrínsecos e extrínsecos, tais como a vulnerabilidade social. Contudo, o 

impacto desses aspectos na saúde destas pessoas tem sido questionado, por ater-

se basicamente a características socioeconômicas (ANDREW et al., 2012).  

Uma vez que as circunstâncias sociais são complexas, experts da área 

têm considerado o conceito de vulnerabilidade social de forma holística, 

quantificando-o por meio de indicadores. As pesquisas demonstraram o amplo 

potencial de aplicá-los na determinação de risco para desfechos adversos na 

condição de saúde de idosos (ANDREW; MITNITSKI; ROCKWOOD, 2008; 

ANDREW; KEEFE; 2014; WALLECE et al., 2015). Sob essa perspectiva, avaliou-se, 

no presente estudo, a vulnerabilidade social por meio do IVS, que agrega 

indicadores compostos de circunstâncias sociais e ambientais que determinam, 

espacialmente, o estado de vulnerabilidade (BELO HORIZONTE, 2013). Tais 

aspectos permitem incluir o contexto como determinante do processo saúde-doença.  

Ao se considerar a distribuição espacial dos setores censitários segundo 

o IVS, constatou-se, neste estudo, que aqueles localizados na periferia do município 

apresentaram níveis mais elevados de vulnerabilidade social. Este resultado 

também tem sido observado em outros estudos realizados no Brasil, nos quais os 

piores indicadores sociais foram encontrados nessas áreas de periferia (CAMPOS et 

al., 2009; COSTA; DONALISIO; SILVEIRA, 2013; CURY et al., 2012). 

Destaca-se que a manifestação espacial de desigualdade ainda prevalece 

no país e decorre do fenômeno designado segregação urbana (VILLAÇA, 2012). Isto 

ocorre em virtude da maneira como a cidade se estrutura, ocasionando uma 

ocupação desigual. Tal condição se expressa pelas disparidades na qualidade das 

condições dos espaços residenciais e pelo déficit de serviços básicos como 

segurança pública, abastecimento de água, coleta de lixo, esgoto e saúde de 

qualidade, aspectos diretamente observados nas condições de vida e saúde da 

população (MASULLO; NASCIMENTO; CARVALHO, 2013).   

Em sendo o IVS um instrumento rápido e fácil de ser utilizado (BELO 

HORIZONTE, 2013), considera-se que tanto os pesquisadores, quanto os gestores 
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tem disponível essa ferramenta de avaliação, para a tomada de decisão em termos 

de políticas públicas, quanto de avaliação da população, por meio de pesquisas. 

Tais dados mostram a todos a possibilidade de planejamento de diversos serviços 

de atenção a essa população. Esta ferramenta mostrou, na presente pesquisa, um 

caminho de aplicação mais eficiente para a saúde, complementando o conceito de 

Ayres (2009). 

Levando em consideração os princípios do SUS de universalização do 

acesso e equidade preconizados pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), a 

redução da desigualdade social deve contemplar a garantia de acesso aos serviços 

de saúde e a recursos de proteção social a populações mais vulneráveis (DONG et 

al., 2014). Entretanto, a ausência de dados nacionais sobre a utilização e acesso 

aos serviços de saúde pelos idosos pode gerar obstáculos para dimensionar a real 

necessidade de políticas públicas direcionadas aos grupos minoritários (WORTH et 

al., 2009). 

Nessa perspectiva, a população idosa participante do presente estudo 

também foi avaliada segundo a vulnerabilidade programática, com base em um 

indicador. Cabe destacar que mensurar a utilização e acessibilidade aos serviços de 

saúde pelos idosos por meio de indicadores pode contribuir para avaliar a equidade 

de um Sistema de Saúde (LOUVISON et al., 2008). Portanto, torna-se 

preponderante que os indicadores selecionados representem o objeto analisado 

adequadamente de modo a contemplar a finalidade da avaliação (TANAKA; 

TAMAKI, 2012). 

Neste estudo, o Indicador de Vulnerabilidade Programática foi obtido por 

meio da análise de componentes principais, mas, tomando-se precaução de obter 

informações relevantes quanto ao acesso e utilização aos serviços de saúde pelos 

idosos.  

Em relação a esses aspectos, as investigações no Brasil e no mundo tem 

verificado desigualdades sociais na acessibilidade e uso dos serviços de saúde por 

parte dos idosos (AZIZ et al., 2011; BALDANI et al., 2010; LOUVISON et al., 2008; 

MARTINS; BARRETO; PORDEUS, 2008), o que torna relevante dimensionar as 

condições que contribuem para este fato. 

Neste estudo, identificou-se que as variáveis de maior carga vetorial e de 

importância para o indicador de vulnerabilidade, foram: acesso ao dentista pelo 

SUS, seguido, do acesso à medicamentos (motivo de não ter comprado os 
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medicamentos) e regularidade quanto ao local de atendimento (procura do mesmo 

local de atendimento à saúde). 

Em protocolo de revisão sistemática, evidenciou-se que um terço das 

publicações nacionais e internacionais sobre a temática avaliaram a acessibilidade 

dos idosos aos serviços odontológicos; sendo que a maior renda e, principalmente, o 

aumento da escolaridade relacionaram ao uso e acesso às consultas odontológicas, 

em todos os países (ALMEIDA et al., 2017). Os autores concluíram que os serviços 

odontológicos foram os que apresentaram maior desigualdade social na 

acessibilidade, corroborando com o presente estudo ao demonstrar que o acesso ao 

dentista foi a variável mais representativa do Indicador de Vulnerabilidade 

Programática. 

Diante disso, em países com sistema universal de saúde, como o Brasil, o 

aumento da oferta de serviço públicos odontológicos pode contribuir na 

acessibilidade dos idosos e, consequentemente, surtir efeitos na saúde bucal dessa 

população. Para além da oferta de serviços, é relevante aumentar o conhecimento 

da população idosa acerca das doenças bucais e da importância do tratamento 

precoce, com intuito de prevenir perdas dentárias (BALDANI et al., 2010; MACHADO 

et al., 2012). 

O acesso à medicamentos também representa uma variável importante 

para indicar vulnerabilidade programática nos idosos, de acordo com dados da 

presente investigação. Dado semelhante, em partes, foi observado por Virtuoso et 

al., (2012), em que o custo dos medicamentos, foi o principal problema referidos 

pelos idosos na utilização dos serviços de saúde. Outra pesquisa realizada com 

2143 idosos no município de São Paulo – SP, verificou-se que 70,0% dos 

medicamentos prescritos foram comprados e, ainda, 8,1% dos participantes 

relataram não ter conseguido adquirir a medicação prescrita de nenhuma forma 

(LOUVISON et al., 2008).  

Esses dados denotam indícios de insuficiente acesso aos medicamentos 

pelos idosos dentro do SUS. Ainda, assim, acredita-se que a ampliação da ESF tem 

contribuído na melhoria do acesso a estes recursos (BOING et al., 2013).  

Destaca-se que a ESF é considerada a proposta prioritária para melhoria 

do sistema de saúde na consolidação dos princípios do SUS (BRASIL, 2012b). 

Corroborando com essa informação, uma análise dos dados do Programa Nacional 

por Amostra Domicílios-PNAD/2008 indicou melhora no acesso e utilização de 
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serviços de saúde regular pela população com a implantação da saúde da família: 

SUS com Saúde da Família, 76,0%; SUS sem Saúde da Família, 66,0% (MENDES, 

2012). 

É importante destacar que no município de Uberaba, local do presente 

estudo, no período da coleta de dados (2014) apresentava, em média, 158.988 

pessoas cadastradas pelas Equipes de Saúde da Família, o que representa uma 

cobertura estimada de 50,41% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Em relação à 

atenção à saúde do idoso, as ações principais realizadas pelas Equipes Saúde da 

Família no município são atividade de promoção da saúde com ações 

descentralizadas por meio de grupos de socialização, atividades físicas e hiperdia 

em todas as Unidades de Saúde da Atenção Primária, além de atendimento curativo 

e reabilitação (UBERABA, 2017). 

Entretanto, a qualidade da ESF está diretamente relacionada à 

capacidade de efetivar o atributo do primeiro contato da população, isto é, torna-se o 

serviço prioritário da população sempre que ocorrer um novo problema/episódio que 

necessite de atenção à saúde (MENDES, 2012). Embora o presente estudo não 

tenha avaliado o local específico de atendimento dos idosos, essas informações 

corroboram indiretamente, com os achados do presente, visto que a regularidade do 

local de procura de atendimento foi considerada uma das variáveis indicadoras de 

vulnerabilidade programática. 

 

6.2 Características da Vulnerabilidade Social, Individual e 

Programática e Fatores Associados 

 

A concepção multidimensional da vulnerabilidade conformada em três 

planos interdependentes: o social, o individual e o programático (AYRES; PAIVA; 

FRANÇA JUNIOR, 2011) é a proposta apresentada neste estudo. 

No que se refere ao componente social, verificou-se que 53,8% e 15,7% 

dos idosos residiam, respectivamente, em áreas de média e elevada/muito elevada 

vulnerabilidade. Em uma pesquisa no Canadá, país desenvolvido, percentuais 

inferiores foram evidenciados em estudo de coorte, no qual 41,3% e 12,5% dos 

idosos apresentaram moderável e alta vulnerabilidade social, respectivamente 

(ANDREW et al., 2012). Entretanto, no município de São Carlos – SP, os autores 
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constataram prevalência mais elevada de idosos que residiam em contextos de alta 

e muito alta vulnerabilidade social (51,0%) (SANTOS; PAVARINI, 2011).  

Os dados nacionais estão em consonância com o presente estudo e 

demonstram que a desigualdade social no país ainda é muito expressiva (LIMA-

COSTA et al., 2012; LOUVISON et al., 2008). Sob esse olhar, torna-se 

preponderante a concepção de estratégias públicas que visem reduzir as 

iniquidades sociais e de saúde (AGUILAR-PALACIO; GIL-LACRUZ; GIL-LACRUZ, 

2012; WORTH et al., 2009) a população idosa. 

A vulnerabilidade social no idoso decorre de diversas circunstâncias a que 

estão expostos no cotidiano (ROCHA, et al., 2010), sendo relacionada, entre outros 

fatores, com as características sociodemográficas. No presente estudo, as menores 

faixas etárias, 60├ 70 anos (p=0,009) e 70├ 80 anos (p=0,039), estiveram 

associadas à condição de elevada/muito elevada vulnerabilidade social. De maneira 

semelhante, outras pesquisas realizadas em município do interior do estado de São 

Paulo, utilizando o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, verificaram 

menores concentrações de idosos octogenários vivendo em áreas de alta 

vulnerabilidade social (PAVARINI et al., 2009; SANTOS; PAVARINI; BRITO, 2010). 

Tais resultados podem estar relacionados a uma maior mortalidade dessa população 

(ANDREW; KEEFE, 2014; ARMSTRONG et al; 2015b; REZENDE, 2016), antes de 

atingirem idades mais avançadas. 

Em contrapartida, estudos internacionais, utilizando Social Vulnerability 

Index, os autores verificaram que a maior idade permaneceu associada com o 

aumento da vulnerabilidade social (ANDREW et al., 2012; ANDREW; MITNITSKI; 

ROCKWOOD, 2008). Acredita-se que essa discrepância decorra da utilização de 

diferentes definições, uma vez que os pesquisadores avaliaram o constructo social 

pelo acúmulo de déficit de natureza sociodemográfica e econômica. 

Ainda em relação aos fatores associados com elevada/muito elevada 

vulnerabilidade social, identificou-se diferença significativa dessa condição com a 

menor escolaridade (ausência de escolaridade e 1├4 anos de estudo) e baixa renda 

(< 1 salário mínimo, 1 salário e 1┤3 salários). Resultados semelhantes foram 

demonstrados em pesquisas realizadas com idosos na Índia (CLARK et al., 2008) e 

no Canadá (ANDREW et al., 2012).  

Em decorrência da baixa escolaridade associada com renda mínima, os 

idosos compõem um estrato populacional vulnerável ao estado de pobreza (GEIB, 
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2012; ROCHA, et al., 2010). Por conseguinte, a vulnerabilidade social representa um 

agravante na velhice, visto que as precárias remunerações previdenciárias pagas 

aos idosos não são suficientes para suprir suas demandas e, ainda, muitas vezes as 

famílias também necessitam dos seus recursos financeiros (GEIB, 2012; ROCHA, et 

al., 2010; STHAL; BERT; PALHARES, 2010). Além disso, a maior parte dos idosos 

brasileiros possui poucos anos de estudos devido à dificuldade de acesso à escola 

(DUARTE et al., 2013), o que pode ser um obstáculo na busca por informações 

acerca dos cuidados à sua saúde. 

Todos esses registros acerca da vulnerabilidade social no idoso trazem 

consigo algumas implicações que alertam para a necessidade de disponibilizar a 

este grupo serviços sociais básicos, a fim de aumentar as competências sociais e 

minimizar a vulnerabilidade (GEIB, 2012) no decorrer do processo de 

envelhecimento.  

Importante ressaltar que o processo de envelhecimento pode ocasionar 

uma maior predisposição para o desenvolvimento de fragilidade física (FRIED et al., 

2001; FRIED et al., 2004). No atual estudo, verificou-se expressivo percentual de 

fragilidade física, sendo que 16,0% dos idosos eram frágeis e mais da metade 

(52,2%) pré-frágeis. Outras pesquisas com idosos da comunidade no Brasil e no 

mundo, utilizando o fenótipo proposto por Fried et al. (2001), evidenciaram 

percentuais diversos de fragilidade e pré-fragilidade, respectivamente 15,3%; 45,5% 

(BANDEEN-ROCHE et al., 2015); 9,1%; 47,3% (MOREIRA; LOURENÇO, 2013); 

15,7%; 47% (SÁNCHEZ-GARCÍA et al., 2013); 18,3%; 54,3% (SANTOS et al., 

2016); 11,2%; 51,0% (SILVA et al., 2016); 7,0%; 51,2% (WU et al., 2017).  

Em protocolo de revisão sistemática com 19 estudos que avaliaram a 

síndrome da Fragilidade com diferentes instrumentos de mensuração, Fhon et al., 

2016 identificou-se também prevalência de fragilidade variada, esteve entre 6,7 a 

44% (FHON et al., 2016). Infere-se que as diversas prevalências observadas nesses 

estudos se devem à influência da disparidade regional e cultural no processo de 

fragilização (SILVA et al., 2016). 

Entende-se, como processo de fragilização, a redução da reserva e 

resistência aos estressores, decorrente dos declínios acumulativos em vários 

sistemas, o que ocasiona maior suscetibilidade a desfechos adversos (FRIED et al., 

2004). Alguns estudiosos da temática consideram o envelhecimento, por si só, uma 

condição de vulnerabilidade (FRIED et al., 2004; FRIED et al., 2001). 
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Essas informações se coadunam com os resultados obtidos na presente 

pesquisa, uma vez que as faixas etárias mais elevadas (70├ 79 anos e 80 anos ou 

mais) associaram-se à condição de fragilidade. De forma semelhante, inquéritos 

realizados com idosos comunitários no Brasil e no mundo, utilizando o fenótipo 

proposto por Fried et al. (2001), também constataram essa associação 

(ARMSTRONG et al., 2015a; MOREIRA; LOURENÇO, 2013; PEGORARI; 

TAVARES, 2014; SÁNCHEZ-GARCÍA et al., 2013; VIEIRA et al., 2013)  

Cabe considerar que, embora exista relação com a idade, a fragilidade 

física é considerada uma síndrome específica (WALTSTON et al., 2006), que 

apresenta vias comuns com o processo de envelhecimento, porém, não idênticas 

entre si (PEGORARI; TAVARES, 2014). Entende-se que a fragilidade física consiste 

em apresentar características mais acentuadas do que aquelas inerentes ao 

processo fisiológico do envelhecimento (FULOP et al., 2010).  

Por essas razões, pesquisadores têm buscado compreender os 

determinantes sociais de fragilidade física no decorrer da idade, com o propósito de 

implementar modelos de cuidados para prevenção e tratamento dessa condição 

(CASALE-MARTÍNEZ et al., 2012). Em protocolo de revisão sistemática da literatura, 

os autores evidenciaram expressivo número de estudos longitudinais que 

mensuraram os fatores socioeconômicos e demográficos como preditores de 

fragilidade, sendo que as variáveis mais frequentemente consideradas foram a 

idade, o sexo e a escolaridade (FENG et al., 2017). 

Analisando-se outras variáveis sociodemográficas relacionadas à 

fragilidade física neste estudo, foi possível constatar associação com o sexo 

feminino, o que se coaduna com os resultados de pesquisas internacionais e 

nacionais realizadas com idosos comunitários (WU et al., 2017; RODRIGUES et. al., 

2017; SILVA et al., 2016).   

Possivelmente, atribui-se ao sexo feminino o maior risco intrínseco à 

fragilidade física ocasionado pelas alterações hormonais e pela perda de força e 

massa muscular, além da maior vulnerabilidade a fatores extrínsecos da sarcopenia 

(CIGOLLE et al., 2009; FRIED et al., 2001; SÁNCHEZ-GARCÍA et al., 2013). Outra 

hipótese reside no fato das mulheres serem mais longevas, o que, 

consequentemente, aumenta a exposição aos fatores de riscos da fragilidade 

(COLLARD et al., 2013), incluindo o desenvolvimento de doenças crônicas 

(SANTOS et al., 2015).  
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A maior fragilização das mulheres e dos idosos mais velhos evidenciada 

neste estudo denota a necessidade de um plano de intervenção para indivíduos 

frágeis que considerem as especificidades entre os sexos. Para os idosos que não 

apresentam essa condição, sugere-se que os profissionais de saúde realizem 

screening em todos os idosos com 70 anos ou mais (MORLEY et al., 2013), a fim de 

possibilitar o diagnóstico precoce e, por conseguinte, tornar o tratamento mais 

efetivo (BARRETO; GREIG; FERRANDEZ, 2012). 

No que se refere à vulnerabilidade programática, constatou-se que os 

idosos apresentaram média de escore neste componente de 1,90 (± 0,61), o que 

representa moderado acesso e uso do serviço de saúde (entre 1,76 e 2,09). 

Consubstanciando esses achados, no estudo realizado em Florianópolis, os autores 

verificaram que aproximadamente a metade dos idosos (50,3%) referiu acesso aos 

medicamentos prescritos pelo SUS (AZIZ et al., 2011). Pesquisadores observaram 

que a maioria dos idosos paranaenses (67,0%) não fazia consultas odontológicas há 

mais de três anos, com presença de disparidade social no acesso e utilização desse 

serviço (BALDANI et al., 2010). Na África, apenas 51,7% dos idosos relataram 

facilidade no uso dos serviços públicos de saúde, entretanto os idosos mais velhos 

utilizaram menos os serviços (AWOKE et al., 2017). 

A baixa acessibilidade dos idosos aos serviços de saúde remete a uma 

questão preocupante, visto que, eventualmente, esses indivíduos apresentam maior 

necessidade de cuidados de saúde em decorrência de doenças, incapacidades e 

déficits físicos e cognitivos relacionados ao envelhecimento (RODRIGUES; NERI, 

2012). Posto isto, são necessárias ações de saúde do idoso que garantam acesso a 

transporte, moradia, alimentação e, ainda, aos recursos de saúde (STHAL; BERT; 

PALHARES, 2010) 

Considerando os fatores associados à vulnerabilidade programática, no 

presente estudo verificou-se que a faixa etária 70├ 80 anos associou-se à moderada 

vulenrabilidade neste componente. Resultado corroborante, em partes, com 

pesquisa realizada em Campinas – SP, em que se observou menor frequência de 

uso de serviços de saúde em idosos 65 a 69 anos e por aqueles com 80 anos ou 

mais (RODRIGUES; NERI, 2012).  

Infere-se que o menor uso dos serviços de saúde por idosos mais jovens 

decorra da melhor condição de saúde, ao passo que os mais velhos recorrem 

menos a estes serviços por falta de apoio instrumental e em virtude da situação de 
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pobreza (RODRIGUES; NERI, 2012). No presente estudo, porém, não verificou 

associação entre a vulnerabilidade programática e a renda.  

Outra variável que se associou com a moderada vulnerabilidade 

programática foi a ausência de escolaridade. O baixo acesso à informação acerca 

de medidas de tratamento e recuperação da saúde contribui para a vulnerabilidade 

programática nos idosos (ROCHA et al., 2010). Dessa forma, a escolaridade 

desempenha papel primordial por favorecer o entendimento da própria saúde e da 

importância de usar serviços de saúde (MACHADO et al., 2012).  

Em contrapartida, a maior escolaridade tem sido evidenciada como fator 

de proteção, isto é, ter frequentado a escola reduz as chances de utilizar serviços de 

saúde. Acredita-se que a escolaridade diminua a necessidade de saúde de idosos, 

minimizando as desigualdades de acesso determinadas pela renda (LOUVISON et 

al., 2008). 

Indo ao encontro dessa informação, estudo realizado em Porto Alegre os 

autores identificaram que os idosos com menor escolaridade foram os que mais 

utilizaram um Serviço de Atenção Básica (PASKULIN; VALER; VIANNA, 2012). Tais 

achados, segundo os autores, sugerem sinais de equidade do sistema de saúde, 

embora as ações por ele oferecidas a esta parcela da população demandem outras 

implementações. 

Com o envelhecimento populacional, o cuidado à saúde direcionado ao 

idoso precisa ser estruturado de modo a gerar respostas sociais às novas demandas 

desta população (MENDES, 2012). Entretanto, o modelo assistencial vigente no 

Brasil privilegia ações fragmentadas e desarticuladas (OLIVEIRA, 2016), com foco 

no aspecto individual (VERAS, 2016).  

Diante dessa conjuntura, a população idosa torna-se uma das 

prejudicadas em virtude da sua maior suscetibilidade e, consequentemente, maior 

necessidade de utilização dos recursos de saúde. Acredita-se que somente por meio 

de práticas inovadoras que transcendam os limites dos aspectos biológicos 

(OLIVEIRA, 2016) seja possível transformar a organização do serviço de saúde e 

melhorar o atendimento ao idoso (VERAS, 2016). 

É neste contexto de discussão que a vulnerabilidade, enquanto constructo 

multidimensional, demonstra avanços significativos tanto na perspectiva teórica 

quanto no aporte para as práticas sanitárias (OVIEDO; CZERESNIA, 2015).  

Acredita-se que articular o conceito de vulnerabilidade com a pessoa que está no 
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processo de envelhecimento permite uma ampliada compreensão dos fenômenos de 

saúde dos idosos (SILVA; ALVARENGA; OLIVEIRA, 2012; SILVA; LIMA; 

GALHARDONI, 2010). 

 

 

6.3 Relação entre os Componentes de Vulnerabilidade 

 

Sob essa linha de raciocínio, a investigação dos componentes individuais 

e sociais de vulnerabilidade no idoso, em associação com o acesso e o uso dos 

serviços de saúde, poderá contribuir para adequação dos serviços e políticas 

públicas (RODRIGUES; NERI, 2012). 

Quando analisada a relação entre os componentes de vulnerabilidade, 

neste estudo, observou-se que a maior parte dos idosos (32,0%) apresentava as 

três condições concomitantes (individual, social e programática). Alguns autores 

destacaram haver uma relação complexa com os determinantes da saúde no idoso, 

que incluem a fragilidade física, e as condições sociais ou ambientais (WALLECE et 

al., 2015).  

De maneira geral, o grau de vulnerabilidade está relacionado, atualmente, 

a diversas combinações dos elementos dos três domínios, assim como às 

experiências relativas a cada um deles no passado e, ainda, como lidaram ou lidam 

com os fatores facilitadores e dificultadores da vida (AYRES, 2009; AYRES, PAIVA, 

FRANÇA JUNIOR, 2011).  

Ponderando esses aspectos no idoso, sabe-se que na fase do 

envelhecimento pode surgir vulnerabilidade de ordem biológica, a qual, ao interagir 

com o processo sociocultural, com os efeitos acumulativos de condições deficitárias 

de educação, de renda e de saúde no decorrer da idade e os hábitos de vida atual 

(RODRIGUES; NERI, 2012), pode expor os idosos a múltiplas condições de 

vulnerabilidade.  

É consensual que os componentes da vulnerabilidade se correlacionam e, 

ainda, influenciam nas condições de saúde de idosos (ANDREW; MITNITSKI; 

ROCKWOOD, 2008; ARMSTRONG et al., 2015b; WALLECE, L. M. K. et al. 2015). 

Em particular, constatou-se, na presente investigação, associação entre o 

componente vulnerabilidade programática e a fragilidade física, ou seja, houve 
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menor proporção de idosos frágeis com elevada vulnerabilidade programática em 

relação aos pré-frágeis e não frágeis.  

Os achados acima referidos ratificam outro estudo transversal realizado 

com 2033 idosos na Irlanda, o qual os autores verificaram associação da maior 

fragilidade física, utilizando o Vulnerable Elders Survey-VES-13, com o maior uso de 

serviços de saúde (MCGEE et al., 2008). Outro estudo de coorte conduzido na 

Holanda com 484 idosos também apresentou que a fragilidade física, mensurada 

pelo Tilburg Frailty Indicator, associou-se com a elevada utilização dos serviços de 

saúde (GOBBES et al., 2012). Da mesma forma, estudo transversal de base 

populacional conduzido com 1674 homens idosos na Austrália constatou que os 

frágeis (9,4%) eram mais propensos a receber o dobro de visitas de um médico nas 

últimas duas semanas do que aqueles considerados não frágeis (50%) (ROCHAT et 

al., 2010). O impacto da fragilidade física nas condições de saúde (FRIED et al., 

2001; MORLEY et al., 2013) leva muitos idosos frágeis à dependência dos recursos 

de saúde (SALEM et al, 2014), o que pode explicar tais achados. 

No que se refere à associação com os demais componentes da 

vulnerabilidade, os resultados do presente estudo divergiram de outras pesquisas de 

coorte com idosos do Canadá, nas quais a vulnerabilidade social, avaliada pelo 

Social Vulnerability Index, correlacionou significativamente à fragilidade física 

segundo o Frailty Index (ANDREW; FISK; ROCKWOOD, 2011; ANDREW; KEEFE, 

2014; ANDREW; MITNITSKI; ROCKWOOD, 2008). 

No decorrer dos anos, as populações vulneráveis têm chances mais 

elevadas de apresentarem fragilidade devido a maiores exposições ao longo da 

vida, tais como os fatores comportamentais (SALEM et al., 2014). A despeito disso, 

ao analisar os dados do presente estudo, verificou-se que 5,8% e 7,1% dos idosos 

apresentaram somente fragilidade física e elevada/muito elevada vulnerabilidade 

social, respectivamente. Infere-se, por meio desses dados, que nem toda população 

vulnerável apresenta a condição de fragilidade, ou seja, a vulnerabilidade social e a 

fragilidade podem estar relacionadas e, ainda, se sobreporem; entretanto, tratam-se 

de construções distintas que acometem os idosos; o que também foi sugerido por 

outros pesquisadores (SALEM et al., 2014; WALLECE et al., 2015). 

Esses achados sustentam os aportes desenvolvidos por Ayres et.al, 

(2011), em que os componentes individual, social e programático da vulnerabilidade 

são interdependentes. Cabe assinalar ainda que esses componentes interagem na 
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determinação do processo saúde-doença (AYRES, 2009; AYRES, PAIVA, FRANÇA 

JUNIOR, 2011), tendo como eixo norteador os determinantes sociais de saúde 

(SILVA; ALVARENGA; OLIVEIRA, 2012). 

 

 

6.4 Distribuição espacial dos desfechos adversos de Saúde 

segundo a Vulnerabilidade Social 

 

Os determinantes sociais de saúde abrangem as condições sociais nas 

quais as pessoas vivem e trabalham (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). Em 

se tratando da população idosa, esses aspectos (GEIB, 2012) dependem, dentre 

outros fatores, do contexto externo mais amplo de natureza socioeconômica e 

cultural (MENDES, 2012). 

No Brasil, a maior parte dos idosos possui educação deficitária em 

decorrência da dificuldade de acesso à escola e das políticas educacionais do 

passado, em um estudo realizado em Ribeirão Preto com 240 idosos que moram na 

comunidade verificou-se que 14,6% foram considerados iletrados (FHON et al., 

2012) e na mesma cidade com 50 idosos com 80 anos e mais, foi verificado que 

24% dos participantes também eram analfabetos (LEONARDO et al., 2014.). Além 

disso, o potencial isolamento social dos idosos causado pelo déficit na seguridade 

social representa um importante determinante social de saúde que, quando 

associado à baixa renda, condições habitacionais precárias, deficiência alimentar e 

medicamentosa, pode impactar nas condições de saúde desse seguimento 

populacional (GEIB, 2012).   

Sob esse olhar, a representação, em termos espaciais, das condições de 

vida e saúde da população reflete indiretamente o seu estado socioeconômico. 

Consequentemente, o território, enquanto sujeito de iniquidades sociais e políticas, 

pode influenciar na ocorrência de desfechos adversos de seus habitantes 

(MOREIRA; NICO; TOMITA, 2011). 

Por meio da análise espacial, verificou-se, neste estudo, maior ocorrência 

de desfechos adversos de saúde entre idosos residentes em áreas de elevada/muito 

elevada vulnerabilidade social. Corroborando com esse resultado, estudo 

longitudinal conduzido na Austrália com 21417 idosos, os autores observaram que 
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aqueles residentes em localidades de desvantagem socioeconômica apresentaram 

piores condições de saúde (ALMEIDA et al., 2012). Nos Estados Unidos, 

investigação realizada com 6580 idosos e 8794 idosas mostrou que as mulheres que 

vivem em áreas de desvantagem socioeconômica tiveram maior ocorrência de 

doenças cardíacas (FREEDMAN; GRAFOVA; ROGOWSKI, 2011).  

Esses mesmos achados também têm sido evidenciados em pesquisas 

realizadas no Brasil (BARATA; RIBEIRO; CASSANTI et al., 2011; FREITAS; 

MORAES, 2016). Em inquérito domiciliar conduzido no município de São Paulo com 

917 adultos e idosos foi identificado por Barata, Ribeiro e Cassanti (2011) maior 

prevalência de saúde regular ou ruim naqueles que viviam em áreas de 

vulnerabilidade social). Em Ribeirão Preto – SP, investigação com 930 adultos e 

idosos, os autores concluíram efeito contextual da vulnerabilidade social sobre a 

obesidade (FREITAS; MORAES, 2016). Destaca-se que as investigações nacionais 

e internacionais supracitadas não tiveram como objeto de estudo analisar a 

distribuição espacial dos desfechos adversos dos idosos. 

Em revisão da literatura, pôde-se notar que a maioria dos estudos 

epidemiológicos de base populacional com idosos, que se apropriaram da 

abordagem espacial, concentrou-se em identificar áreas e/ou fatores de risco para 

ocorrência de desfechos adversos de saúde (CAMPOS et al., 2009; DUJARDIN; 

LORANT; THOMAS, 2014; MOREIRA; NICO; TOMITA, 2011; TAVARES; DIAS, 

2011; TAVARES et al., 2014; YAMAGUTI et al., 2011); porém, os autores desses 

estudos não incluíram a vulnerabilidade social na identificação dessas áreas/fatores. 

Partindo do pressuposto de que o processo saúde-doença ocorre em um 

espaço primariamente geográfico (FARIA; BERTOLOZI, 2009), os achados da atual 

investigação permitem apreender a realidade epidemiológica, no âmbito local e, 

assim, fornecem subsídios para os gestores do município direcionarem as 

estratégias de saúde para as áreas de maior vulnerabilidade social.   

Importante ressaltar que a localização pontual dos desfechos adversos 

segundo a vulnerabilidade social, por si só, não pode ser vista como determinante 

do processo saúde-doença (MOREIRA; NICO; TOMITA, 2011), o que denota a 

necessidade de aprofundamento dessa relação por meio de pesquisas. 
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6.5 Associação entre os Componentes de Vulnerabilidade e os 

desfechos adversos de Saúde 

 

No que se refere à associação entre o componente social e os desfechos 

de saúde, verificou-se que residir em contexto de vulnerabilidade social associou-se 

às dependências para ABVD e para AIVD, independentemente das variáveis idade, 

sexo e dos demais componentes (individual e programática). De maneira 

semelhante, estudo longitudinal multicêntrico com 18289 adultos e idosos 

comunitários (50 anos ou mais) em diferentes países da Europa, os autores 

identificaram associação da elevada vulnerabilidade social com a incapacidade 

funcional (OR = 1,36, 95% CI = 1,15-1,62), mesmo após o ajuste para idade, sexo, 

incapacidade funcional na linha de base e nível de fragilidade física. 

Outro desfecho adverso de saúde associado com elevada/muito elevada 

e média vulnerabilidade social, na pesquisa em questão, foi a autopercepção 

negativa de saúde. Este resultado coincide com estudo realizado no município de 

São Paulo com 917 adultos e idosos, em que a maior prevalência de autopercepção 

de saúde foi regular ou ruim nas pessoas que viviam em áreas de vulnerabilidade 

social (OR = 1,75; IC = 1,13-2,70), permanecendo associada ainda após o ajuste 

para outras variáveis (BARATA; RIBEIRO; CASSANTI et al., 2011).  

Em relação às evidências internacionais, os achados do presente estudo 

foram parcialmente corroborantes, em virtude das diferenças de mensuração do 

aspecto social (ALMEIDA et al., 2012; FERNANDEZ-MARTINEZ et al., 2012). Na 

Austrália, estudo de coorte com uma amostra de 21417 indivíduos, os 

pesquisadores identificaram que idosos em situação de mais elevada desvantagem 

socioeconômica apresentaram regular/pior autopercepção de saúde (z = 10,31, p < 

0.001) (ALMEIDA et al., 2012). Consubstancialmente, pesquisa desenvolvida com 

uma amostra representativa de 1106 idosos na Espanha, Fernandez-Martinez et al., 

(2012) verificaram que aqueles com alto (OR= 2,7; IC = 1,5 - 4,7) e moderado (OR = 

1,8; IC 1,1 – 2,8) rendimento tiveram maiores chances de autopercepção positiva da 

saúde quando comparados aos de baixa renda. 

Não há controvérsia sobre o fato de que viver em ambientes mais 

vulneráveis socialmente pode influenciar na ocorrência de desfechos adversos à 

saúde na população idosa (ANDREW et al., 2012). Vários são os mecanismos que 
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elucidam essa relação (BARATA; RIBEIRO; CASSANTI et al., 2011).  Um deles 

pode estar relacionado a uma maior suscetibilidade aos estressores por parte de 

idosos residentes em contexto de pobreza em virtude da exclusão social, perda da 

autonomia, baixa qualidade de vida e ausência de cuidados à saúde (WALLECE et 

al., 2015). Outra explicação pode ser a maior exposição dos indivíduos com 

menores níveis socioeconômicos a comportamentos não saudáveis no decorrer da 

vida (BARATA; RIBEIRO; CASSANTI, 2011).  

Para além da compreensão da vulnerabilidade social, a fragilidade física é 

considerada um importante marcador fisiológico de vulnerabilidade individual (FRIED 

et al., 2001) para ocorrência de desfechos adversos. Em particular, verificou-se, 

nesta pesquisa, associação da condição de fragilidade com a ocorrência de quedas, 

hospitalização, dependências para ABVD e para AIVD, autopercepção negativa de 

saúde (péssima/má e moderada) e maior número de morbidades, com efeito 

independente das variáveis idade, sexo e dos demais componentes (individual e 

programática).  

Na literatura gerontológica, inúmeros estudos de base populacional com 

idosos comunitários, utilizando diferentes conceitos operacionais, têm ratificado a 

associação da fragilidade física com os seguintes desfechos adversos: ocorrência de 

quedas (FRIED et al., 2001; VIEIRA et al., 2013), hospitalização (FABRÍCIO-WHEBE 

et al., 2016; FRIED et al., 2001; GONZALEZ et al., 2012; VIEIRA et al., 2013), 

dependência/incapacidade funcional (BILOTTA et al., 2010; FHON et al., 2012; 

FRIED et al., 2001; GOBBES et al., 2012;  GONZALEZ et al., 2012; VIEIRA et al., 

2013), autopercepção negativa de saúde (AMARAL et al., 2013) e maior número de 

morbidades (FABRÍCIO-WEHBE et al., 2016; FRIED et al., 2001; WONG et al., 

2010). 

A vulnerabilidade biológica diante dos estressores, descrita na própria 

definição de fragilidade física (FRIED et al, 2001), suporta os achados dessas 

investigações. Tendo em vista que a fragilidade é reversível (FRIED et al, 2001), tais 

resultados expressam a necessidade de propor um plano de cuidado aos idosos 

frágeis, de modo a reverter essa condição, ou, então, minimizar seus efeitos 

adversos (BARRETO; GREIG; FERRANDEZ, 2012; WALSTON et al., 2006). 

Vale ressaltar que os achados da presente pesquisa constataram que a 

pré-fragilidade se associou apenas ao desfecho autopercepção negativa de saúde, 

corroborando a hipótese de que essa condição representa um estágio clínico 
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intermediário da fragilidade (FRIED et al., 2001).  

Sob essa perspectiva, as ações iniciais têm maior potencial quando a 

fragilidade não está instalada (ESPINOZA; JUNG; HAZUDA, 2012), o que torna 

fundamental o rastreio precoce dessa síndrome (BARRETO; GREIG; FERRANDEZ, 

2012) pelos profissionais de saúde, especialmente nos idosos com mais de 70 anos 

(MORLEY et al., 2013). 

Entretanto, verifica-se ausência de capacitação dos profissionais de 

saúde para lidar com as especificidades das pessoas que estão na etapa do 

envelhecimento. Além disso, os serviços de saúde não oferecem uma assistência 

qualificada aos idosos, bem como não há programas de acompanhamento 

direcionados à situação de fragilidade (STHAL; BERT; PALHARES, 2010).  

Em termos de políticas públicas específicas a essa população, observa-se 

que, embora tenham ocorrido avanços do ponto de vista legal, a aplicação de 

programas na prática ainda representa um desafio, configurando-se enquanto 

elemento da vulnerabilidade programática (AYRES, 2009; AYRES; PAIVA; FRANÇA 

JR, 2010; STHAL; BERT; PALHARES, 2010).  

No que diz respeito à associação deste componente com os desfechos 

adversos de saúde, obteve-se, neste estudo, que os maiores escores de 

vulnerabilidade programática associaram-se ao maior número de morbidades, ou 

seja, o menor acesso e utilização do idoso aos serviços de saúde eleva as chances 

de apresentarem mais doenças. 

Infere-se que a baixa acessibilidade e uso dos serviços de saúde pelos 

idosos possivelmente influencia na adesão ao tratamento e controle de morbidades 

(MENDES et al., 2012), no acesso aos medicamentos (AZIZ et al., 2011) e as 

medidas preventivas (FRANCISCO; BARROS; CORDEIRO, 2001), além de reduzir a 

possibilidade de diagnóstico precoce de doenças (TAVARES et al., 2016). 

Os achados anteriormente citados sustentam as contribuições de Ayres e 

colaboradores, na medida em que permitem inferir que as instituições de saúde 

estão diretamente relacionadas com os processos saúde-doença em virtude da sua 

acessibilidade e organização técnica. Dessa forma, os serviços de saúde ora são 

considerados soluções para os problemas, ora representam parte dos mesmos 

(AYRES; PAIVA; FRANÇA JR, 2010). 

Apesar disso, observa-se, ainda, que as investigações sobre os temas 

relativos à vulnerabilidade e ao processo de envelhecimento têm focado na relação 
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entre as condições de saúde dos idosos e sua maior susceptibilidade biofisiológica 

e/ou condições socioeconômicas desfavoráveis (ANDREW et al., 2012; ANDREW; 

MITNITSKI; ROCKWOOD, 2008; ANDREW, ROCKWOOD, 2010; ARMSTRONG et 

al., 2015a; ARMSTRONG et al., 2015b; SHEGA et al., 2012; WALLACE et al., 2015; 

ZAZZETTA et al., 2016; YANG; GU; MITNITSKI, 20016), não incluindo a perspectiva 

programática da vulnerabilidade.    

A vulnerabilidade, nesse aspecto, pode fomentar representações 

negativas da velhice e, por conseguinte, impor barreiras na busca por respostas 

sociais diante de necessidades inerentes ao processo de envelhecimento 

(BROCKLEHURST; LAURENSON, 2008). Por essas razões, a ideia subjacente ao 

conceito de vulnerabilidade precisa ser desmistificada enfatizando a importância de 

ofertar oportunidades equitativas de recursos sociais e de saúde para a população 

idosa com intuito de assegurar a justiça social. 

 

 

6.6 Limitações do Estudo 

 

A presente investigação apresenta algumas limitações que precisam ser 

apontadas com intuito de analisar a amplitude dos resultados evidenciados, bem 

como, sinalizar novas perspectivas de pesquisas para o avanço do conhecimento de 

temas relativos à vulnerabilidade e ao processo de envelhecimento. 

A primeira limitação diz respeito ao delineamento transversal que 

inviabiliza a relação de casualidade dos eventos estudados. A segunda, relaciona-se 

à utilização do IVS que não permite identificar a vulnerabilidade social em nível 

individual, por considerar a homogeneidade dentro do setor censitário. Por último, 

refere-se ao fato deste estudo não ter analisado a interação dos componentes de 

vulnerabilidade em relação aos desfechos adversos de saúde, o que pode ter 

comprometido a interpretação de alguns achados.  

Assim, a realização de estudos tipo coorte, de preferência multicêntricos 

e, que considere a interação entre os componentes da vulnerabilidade individual, 

social e programática para a determinação do processo saúde-doença de idosos 

que vivem no domicílio, são essenciais para planejar políticas de cuidado a essa 

população, especialmente os mais vulneráveis. 
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6.7 Contribuições do Estudo e Implicações para Enfermagem 

 

Apesar das limitações deste estudo, os achados evidenciam a 

importância de uma compreensão ampliada da vulnerabilidade no idoso, tendo como 

eixo norteador os aspectos individual, social e programático. Acredita-se que esses 

aportes representem uma possibilidade de mudança de paradigma que melhor 

subsidie intervenções de enfermagem no cuidado ao idoso.  

Cabe destacar que a ESF se apresenta como espaço ideal para 

acompanhamento e assistência a idosos vulneráveis, pois visa ao atendimento 

integral, com foco na saúde da família, levando em consideração suas necessidades 

biológicas e condições sociais, bem como o contexto onde se inserem (MENDES, 

2012; OLIVEIRA; TAVARES, 2010). Acresce-se o diagnóstico situacional do 

território que permite o desenvolvimento de ações dirigidas às demandas do idoso 

(BRASIL, 2007), considerando as especificidades do processo de envelhecimento. 

Portanto, o enfermeiro, durante a prática na saúde da família, pode se 

apropriar desses conceitos para identificação das vulnerabilidades individual, social 

e programática do idoso e, por conseguinte, propor um plano de intervenção integral, 

conjunto com a equipe multiprofissional, a fim de prevenir ou minimizar o 

agravamento dessa condição. 

Entretanto, a aplicabilidade do conceito de vulnerabilidade na prática 

ainda constitui um desafio, visto que o sistema de saúde se encontra fragmentado e 

desarticulado, focado no modelo biomédico e, portanto, incapaz de oferecer um 

cuidado integral e contínuo (MENDES, 2012) à população idosa.  

Sob esse olhar, torna-se imprescindível a discussão sobre o contexto da 

formação em saúde, de modo a incorporar o conceito de vulnerabilidade na 

formação dos futuros profissionais e, consequentemente, redimensionar as práticas 

de saúde diante das necessidades dos idosos (SANT`ANNA; HENNINGTON, 2010). 

Além disso, a construção do IVS para o município deste estudo pode 

representar uma ferramenta para o planejamento de metas pelos gestores públicos 

municipais, pois o delineamento espacial de áreas de maior vulnerabilidade social 

sinaliza os territórios que necessitam de intervenções para assegurar a justiça 

social. Por se tratar de um indicador sintético que considera a homogeneidade do 

setor censitário, sugere-se utilizá-lo associado a outras ferramentas, com o intuito de 
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possibilitar um olhar mais individualizado para a população vulnerável (BELO 

HORIZONTE, 2013). 
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7  CONCLUSÕES 
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Com base nos resultados desta pesquisa, destacam-se as seguintes 

conclusões: 

 

 O IVS demonstrou que a maioria dos setores censitários do município de 

Uberaba-MG foi classificado como de média vulnerabilidade social; 

 Os principais componentes representativos do Indicador de Vulnerabilidade 

Programática no idoso estiveram relacionados: acesso ao dentista pelo SUS, 

seguido, do acesso à medicamentos e regularidade quanto ao local de 

atendimento; 

 A ocorrência de elevada/muito elevada vulnerabilidade social foi de 15,7% e 

de fragilidade atingiu 16,0%; 

 A média de escore de vulnerabilidade programática dos idosos correspondeu 

a 1,90 (± 0,61), o que representa moderado acesso e uso do serviço de 

saúde; 

 A elevada/muita elevada vulnerabilidade social apresentou associação com 

as faixas etárias de 60├ 70 anos e 70├ 80 anos; ausência de escolaridade e 

1├4 anos de estudo; e renda mensal < 1 salário mínimo, 1 salário e 1┤3 

salários; 

 A condição de fragilidade física apresentou associação com o sexo feminino e 

as faixas etárias de 70 a 79 anos e 80 anos ou mais;  

 Observou-se elevada vulnerabilidade programática na faixa etária 70├ 80 

anos e entre idosos que não possuíam escolaridade;  

 A maior parte dos idosos (32,0%) apresentava as três vulnerabilidades 

(individual, social e programática) concomitantemente, sendo que apenas 

3,9% não apresentavam nenhuma dessas condições; 

 A condição de fragilidade foi associada a elevada/muito elevada 

vulnerabilidade programática; 

 A distribuição espacial dos desfechos adversos de saúde demonstrou maior 

ocorrência de quedas, dependência para AIVD e péssima/má autopercepção 

de saúde entre idosos residentes em áreas de elevada/muito elevada 

vulnerabilidade social quando comparados aos demais;  

 A fragilidade física associou-se com todos os desfechos analisados (quedas, 

hospitalização, dependência para ABVD e AIVD, autopercepção de saúde e 
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número de morbidades); 

 O componente social associou-se com a dependência para ABVD e AIVD e a 

autopercepção de saúde; 

 O componente programático associou-se apenas ao maior número de 

morbidades. 
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APÊNDICE A - Termo de Esclarecimento 
 

Você está sendo convidado a participar do estudo Dependência para as atividades 
da vida diária, fragilidade e uso de serviços de saúde entre idosos do 
Triângulo Mineiro. Os avanços na área da saúde ocorrem através de estudos como 
este, por isso a sua participação é importante. Os objetivos deste estudo são: 
verificar a quantidade de idosos dependentes para realizar as atividades da vida 
diária e que possuem fragilidade, identificar a utilização e o acesso aos serviço de 
saúde entre os idosos residentes no Triângulo Mineiro e verificar os fatores que 
estão relacionados a dependência para realizar as atividades da vida diária. Para 
participar você deverá responder umas perguntas sobre os seus dados pessoais e 
sua saúde. Além disto, realizar testes de desempenho funcional realizados pela 
verificação da sua força das mãos e sua capacidade de andar.  
Você poderá obter todas as informações que quiser; e poderá não participar da 
pesquisa e o consentimento poderá ser retirado a qualquer momento. Pela 
participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas haverá a 
garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não 
serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do 
estudo, pois ele será identificado por um número.  
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 
 
Eu, _____________________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento 
acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento ao qual serei 
submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 
entendi que sou livre para interromper a minha participação na pesquisa a qualquer 
momento, sem justificar a decisão tomada e que isso não me afetará. Sei que meu 
nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 
participar do estudo.   
 
Uberaba,   ................/ ................../................ 
_______________________________ 
Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                                  
Documento de identidade: ___________________________________________
        
 
 
_______________________________  ____________________________ 
Assinatura do pesquisador orientador   Assinatura do entrevistador 
 
Telefone de contato dos pesquisadores: (34) 3318-5950 (34) 3318-5942 
Pesquisador responsável: Profa. Dra. Darlene Mara dos Santos Tavares 
Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato com 
o Comitê Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pelo 
telefone 3318-5854. 
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ANEXO A – Instrumento de Coleta de Dados 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome: _________________________________________________ Código:  
Início da entrevista:____________  Término: ___________   
Data da Coleta: ____/____/______  
Bairro:___________Endereço:______________________________________Tel: __________ 
Setor Censitário: _________________________ 
 

 
DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS 

 
1) Data de nascimento: _____/______/______ 
Idade: (anos completos)................................................................................................ 

 O entrevistado deve ter 60 anos ou mais de idade. Solicite ao entrevistado 
um documento de identificação que mostre a data de nascimento. 

 Se a pessoa não preencher os critérios acima, agradeça e encerre a entrevista. 
 
2) Sexo............................................................................................................................ 
1- Masculino  2- Feminino 
 
3) Qual o seu estado conjugal?..................................................................................... 
1- Nunca se casou ou morou com companheiro(a) 
2- Mora com esposo(a) ou companheiro(a)              3- Viúvo(a) 
4 -Separado(a), desquitado(a) ou divorciado(a)      99- Ignorado 
 
4) Escolaridade:......................................................................................................... 
Atenção: deverá ser anotado quantos anos estudou sem repetir a mesma série. 
5) Qual a sua renda individual:............................................................................... 
1 - Não tem renda      2 - Menos que 1 salário mínimo    3 - 1 salário mínimo 
4 - De 1 ┤ 3 salários mínimo   5 - De 3 ┤ 5 salários mínimo    6 – mais de 5 salários mínimo 
 
6) O Sr(a) mora em seu domicílio  (Múltipla escolha):........................................ 

(1) Só (ninguém mais vive permanentemente junto) 
(2) Com cuidador profissional (1 ou +) 
(3) Com o cônjuge 
(4) Com outros de sua geração  
(5) Com filhos  
(6) Com netos  
(7) Com nora ou genro 
(8) Outros ________________________________________ 
(9) Não Sei   (99) Não Respondeu 
 

 
 
MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 
  
1) Orientação para tempo (1 ponto por cada resposta correta ou 0 se não responder 
adequadamente)  
Em que ano estamos? _____  
Em que mês estamos? _____  
Em que dia do mês estamos? _____  
Em que dia da semana estamos? _____  
Em que estação do ano estamos? _____  
Nota:____  
 
2) Orientação para local (1 ponto por cada resposta correta ou 0 se não responder adequadamente) 
Em que estado vive? _____  
Em que cidade vive? _____  
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Em que bairro estamos? _____  
Em que local estamos? _____  
Em que lugar específico estamos (apontar para o chão)? _____            
Nota:____  
 
3) Memória Imediata (Coloque 1 ponto por cada palavra corretamente repetida ou 0 quando o idoso 
não repetir a palavra corretamente)  
 "Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois que eu as disser todas; procure ficar 
a sabê-las de cor".  
Caneca _____  
Tapete _____  
Tijolo ______         
Nota: ______  
  
4) Atenção e Cálculo (Nos espaços abaixo acrescente 1 se a resposta for correta e 0 para resposta 
errada. Na “Nota” coloque a  soma das respostas corretas).  
 
a) "Agora peço-lhe que me diga quantos são 100 menos 7 e depois ao número encontrado volta a 
tirar 7 e repete assim até eu lhe dizer para parar".  
100______  93_____  86_______ 79_______ 72______ 65                    
Nota:_______ 
 
b) “Soletre a palavra MUNDO de trás para frente” 
O____ D____ N____ U_____ M_____ 
Nota: _______ 
 
Considere na Nota Final da questão 8 a maior Nota entre os itens a e b.  
Nota Final: _________ 
 
5) Evocação (1 ponto por cada resposta correta ou 0 quando não acertar.)  
"Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar".  
Caneca______  
Tapete ______  
Tijolo ______         
Nota:____  
  
6) Linguagem (1 ponto por cada resposta correta ou 0 quando não acertar)   
a. "Como se chama isto? Mostrar os objetos:  
Relógio ____  
Lápis______         
Nota:____  
 
b. "Repita a frase que eu vou dizer: “Nem aqui, nem ali, nem lá"    
Nota:____  
 
c. "Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio e ponha 
sobre a mesa"; dar a folha segurando com as duas mãos.  
Pega com a mão direita____  
Dobra ao meio ____  
Coloca onde deve____        
Nota:____  
 
d. "Leia o que está neste cartão e faça o que  lá diz". Mostrar um cartão com a frase bem legível, 
"FECHE OS OLHOS"; sendo analfabeto lê-se a frase. Fechou os olhos?                          
Nota:____                
e. "Escreva uma frase inteira aqui".  Deve ter sujeito e verbo e fazer  sentido; os erros gramaticais não 
prejudicam a pontuação.               
Frase:  
Nota:____        
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7)  Capacidade Construtiva Visual (1 ponto pela cópia correta.)  
 Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve ficar com 5 
lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação. 

   
Nota:____  
 
8) TOTAL (Máximo 30 pontos): _______  
Considera-se com declínio cognitivo: • analfabetos ≤ 13 pontos 
                                                           • 1 a 11 anos de escolaridade ≤ 18  
                                                           • com escolaridade superior a 11 anos≤ 26  
 
9) Idoso apresentou declínio cognitivo:......................................................................... 

(1) Sim (2) Não 
 
 
 
AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE E MORBIDADES 
 
1) Em geral  o(a)  senhor(a)  diria que sua saúde é:........................................... 
1- Péssima        2- Má       3- Regular         4- Boa       5- Ótima       99- Ignorado 
 
2) Comparando sua saúde de hoje com a de 12 meses atrás, o Sr (a) diria que sua saúde 
está:............................................................................................................. 
1- Pior        2- Igual       3- Melhor        99- Ignorado 
 
24) Em comparação com a saúde de outras pessoas da sua idade, o(a) senhor(a)  diria que sua 
saúde é:............................................................................................. 
1- Pior        2- Igual       3- Melhor        99- Ignorado 
 
 
3) O(a)  senhor(a)  no momento tem algum destes problemas de saúde? 
 

Morbidades Sim Não Ignorado 

A) Reumatismo 1 2 99 

B) Artrite/artrose 1 2 99 

C) Osteoporose 1 2 99 

D) Asma ou bronquite 1 2 99 

E) Tuberculose 1 2 99 

F) Embolia 1 2 99 

G) Pressão alta 1 2 99 

H) Má circulação (varizes) 1 2 99 

I) Problemas cardíacos 1 2 99 

J) Diabetes 1 2 99 

K) Obesidade 1 2 99 

L) Derrame 1 2 99 

M) Parkinson 1 2 99 

N) Incontinência urinária 1 2 99 

O) Incontinência fecal 1 2 99 
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P) Prisão de ventre 1 2 99 

Q) Problemas para dormir 1 2 99 

R) Catarata 1 2 99 

S) Glaucoma 1 2 99 

T) Problemas de coluna 1 2 99 

U)Problema renal 1 2 99 

V) Sequela acidente/trauma 1 2 99 

W) Tumores malígnos 1 2 99 

X) Tumores benígnos 1 2 99 

Y) Problema de visão 1 2 99 

Z) Depressão 1 2 99 

Outras (__________________) 1 2 99 

 1 2 99 

 1 2 99 

 
4) Número de doenças............................................................................................  
 

 
CAPACIDADE FUNCIONAL 

 
1) FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA (ABVD)– 

ESCALA DE KATZ 
A escala de independência em atividades da vida diária é baseada numa avaliação da independência 
ou dependência funcional do idoso ao tomar banho, vestir-se, ir ao vaso sanitário, transferir-se, 
manter-se continente e alimentar-se. 
 

Área de funcionamento Indep. 
Dep. 

Tomar banho (leito, banheira ou chuveiro)  
1. Não recebe ajuda (entra e sai da banheira sozinho, se este for o modo habitual de 
tomar banho). 

(1) 

2. Recebe ajuda para lavar apenas uma parte do corpo (como, por exemplo, as costas ou 
uma perna). 

(2) 

3. Recebe ajuda para lavar mais de uma parte do corpo, ou não toma banho sozinho. (3) 

Vestir-se (pega roupas, inclusive peças íntimas, nos armários e gavetas, e 
manuseia fechos, inclusive os de órteses e próteses, quando forem utilizadas) 

 

1. Pega as roupas e veste-se completamente, sem ajuda (1) 
2. Pega as roupas e veste-se sem ajuda, exceto para amarrar os sapatos 
 

(2) 

3. Recebe ajuda para pegar as roupas ou vestir-se, ou permanece parcial ou 
completamente sem roupa 

(3) 

Uso do vaso sanitário (ida ao banheiro ou local equivalente para evacuar e urinar; 
higiene íntima e arrumação das roupas) 

 

1. Vai ao banheiro ou local equivalente, limpa-se e ajeita as roupas sem ajuda (pode usar 
objetos para apoio como bengala, andador ou cadeira de rodas e pode usar comadre ou 
urinol à noite, esvaziando-o de manhã) 

(1) 

2. Recebe ajuda para ir ao banheiro ou local equivalente, ou para limpar-se, ou para 
ajeitar as roupas após evacuação ou micção, ou para usar a comadre ou urinol à noite 

(2) 

3. Não vai ao banheiro ou equivalente para eliminações fisiológicas (3) 

Transferência  
1. Deita-se e sai da cama, senta-se e levanta-se da cadeira sem ajuda (pode estar 
usando objeto para apoio, como bengala ou andador) 

(1) 

2. Deita-se e sai da cama e/ou senta-se e levanta-se da cadeira com ajuda (2) 
3. Não sai da cama (3) 

Continência  
1. Controla inteiramente a micção e a evacuação (1) 
2. Tem “acidentes” ocasionais (2) 
3. Necessita de ajuda para manter o controle da micção e evacuação; usa cateter ou é 
incontinente 

(3) 
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Alimentação  
1. Alimenta-se sem ajuda (1) 
2. Alimenta-se sozinho, mas recebe ajuda para cortar carne ou passar manteiga no pão (2) 
3. Recebe ajuda para alimentar-se, ou é alimentado parcialmente ou completamente pelo 
uso de cateteres ou fluidos intravenosos 

(3) 

 
 
0: independente em todas as seis funções;  
1: independente em cinco funções e dependente em uma função;  
2: independente em quatro funções e dependente em duas;  
3: independente em três funções e dependente em três;  
4: independente em duas funções e dependente em quatro;  
5: independente em uma função e dependente em cinco funções;  
6: dependente em todas as seis funções. 
 
 Classificação..................................................................................................................... 
 Número de ABVD que não consegue realizar.............................................................. 
 
2) ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA (AIVD) - ESCALA DE LAWTON E BRODY 
 

Atividade Avaliação 

Em relação ao uso do telefone... 

a) Telefone Recebe e faz ligações sem assistência 
Necessita de assistência para realizar ligações telefônicas 
Não tem o hábito ou é incapaz de usar o telefone 

3 
2 
1 

Em relação as viagens... 

b) Viagens Realiza viagem sozinho 
Somente viaja quando tem companhia 
Não tem o hábito ou é incapaz de viajar 

3 
2 
1 

Em relação a realização de compras... 

c) Compras Realiza compras, quando é fornecido transporte 
Somente faz compras quando tem companhia 
Não tem o hábito ou é incapaz de realizar compras 

3 
2 
1 

Em relação ao preparo de refeições... 

d) Preparo de refeições Planeja e cozinha as refeições completas 
Prepara somente refeições pequenas ou quando recebe 
ajuda 
Não tem o hábito ou é incapaz de preparar as próprias 
refeições 

3 
2 
 
1 

Em relação ao trabalho doméstico... 

e) Trabalho doméstico Realiza tarefas pesadas 
Realiza tarefas leves, necessitando de ajuda nas pesadas 
Não tem o hábito ou é incapaz de realizar trabalhos 
domésticos 

3 
2 
1 

Em relação ao uso de medicamentos... 

f) Medicações Faz uso de medicamentos sem assistência 
Necessita de lembretes ou de assistência 
É incapaz de controlar sozinho o uso dos medicamentos 

3 
2 
1 

Em relação ao manuseio do dinheiro 

g) Dinheiro Preenche cheques e paga contas sem auxílio 
Necessita de assistência para uso de cheques e contas 
Não tem o hábito de lidar com o dinheiro ou é incapaz de 
manusear dinheiro, contas... 

3 
2 
1 

 
TOTAL............................................................................................................................... 
Classificação da dependência para AIVDs...................................................................... 
(1) Dependência total: igual a 7 pontos 
(2) Dependência parcial: 7┤20 pontos 
(3) Independente: 21 pontos 
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ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE 

 

1)Costuma procurar o mesmo lugar, mesmo médico ou mesmo serviço de saúde quando 
 precisa de atendimento de saúde? ............................................................ 
1- Sim (siga para a questão 2) 
2- Não (pule para a questão 3)  
 

2)Quando está doente ou precisando de atendimento de saúde costuma procura...  
1-Farmácia        2-Posto ou centro de saúde                              3- Consultório particular  
4-Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato   5- Ambulatório ou consultório de clínica 
6-Ambulatório de hospital      7- Pronto-socorro ou emergência 
  
8-Agente comunitário de saúde  
9-Outro tipo de serviço (curandeiro, centro espírita, etc..) – Especifique..................................  
 
3)Nos últimos doze meses consultou médico? ......................................................... 
1-Sim (siga para a questão 4)  
2-Não (pule para a questão 4a)  
 
 
4)Quantas vezes consultou médico nos doze últimos meses?................................. 
 
4a)Utiliza medicamentos de uso contínuo?............................................................  
1-Sim (siga para a questão 4b)  
2-Não (pule para a questão 5a)  
 
4b) Na última vez que precisou obter o(s) medicamento(s) de uso contínuo, recebeu 
gratuitamente:........................................................................................................  
1-Todos os medicamentos (pule para a questão 5a)  
2-Parte dos medicamentos (siga para a questão 4ac) 
3-Nenhum dos medicamentos (siga para a questão 4c) 
 
4c) Do(s) medicamento(s) de uso contínuo que não recebeu gratuitamente, comprou:..... 
1-Todos os medicamentos                 2-Parte dos medicamentos     3-Nenhum dos medicamentos 
 
5a) Quando foi ao dentista pela última vez?..........................................................  
1-Menos de 1 ano (siga para a questão 5b) 
2-De 1 ano a menos de 2 anos 
3-De 2 anos a menos de 3 anos            
4-3 anos ou mais                          (pule para a questão 6)   
5-Nunca foi ao dentista  
 
5b)Na última vez que foi ao dentista, este atendimento foi coberto por algum plano de 
saúde?................................................................................................................. 
1-Sim                                          2-Não  
 
5c)Pagou algum valor na última vez que foi ao dentista? ................................... 
1-Sim                                          2-Não  
 
5d)Na última vez que foi ao dentista, o atendimento foi feito através do Sistema Único  
de Saúde (SUS)?..........................................................................................  
1-Sim                                          2-Não                      3-Não sabe  
 

 
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
6)Nas duas últimas semanas procurou algum lugar, serviço ou profissional de saúde para 
atendimento relacionado à própria saúde? ........................................ 
1-Sim (siga para a questão 6a) 
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2-Não (pule para a questão 22a) 
 
6a)Qual foi o motivo principal pelo qual procurou atendimento relacionado à saúde nas duas 
últimas semanas? ........................................................................... 
1-Acidente ou lesão   2- Problema odontológico  3- Reabilitação      4- Pré-natal  
5- Puericultura    6- Vacinação     7-Parto                  8- Doença 9-
Somente atestado de saúde  
10-Outros atendimentos preventivos (especifique)................................................................... 
  
8)Quantas vezes procurou atendimento de saúde por este mesmo motivo nas duas últimas 
semanas? ............................................................................................ 
 
9)Onde procurou o primeiro atendimento de saúde por este mesmo motivo nas duas últimas 
semanas? .............................................................................................. 
1- Farmácia         2-Posto ou centro de saúde  
3-Consultório médico particular      4-Consultório odontológico   
5-Consultório de outro profissional de saúde (fonoaudiólogo, psicólogo, etc.)   
6-Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato  7-Ambulatório ou consultório de clínica            
8-Pronto-socorro ou emergência    9-Hospital  
10-Laboratório ou clínica para exames complementares 11-Atendimento domiciliar  12-Outro 
(especifique) ..................................................................................... 
 
10)Nessa primeira vez que procurou atendimento de saúde, nas últimas duas semanas, foi 
atendido (a)?........................................................................................  
1-Sim (pule para a questão 16a)  
2-Não (siga para a questão 11a) 
 
11a) Por que motivo não foi atendido (a) na primeira vez que procurou atendimento de saúde 
 nas duas últimas semanas? ................................................ 
1-Não conseguiu vaga ou senha     2-Não tinha médico atendendo  
3-Não tinha dentista atendendo      
4-Não tinha serviço ou profissional especializado  
5-O serviço ou equipamento não estava funcionando   6-Não podia pagar  
7-Esperou muito e desistiu       
8-Outro motivo (especifique)  
 
12)Nas duas últimas semanas, voltou a procurar atendimento de saúde por este mesmo 
motivo?.................................................................................................................................. 
1-Sim (siga para a questão 13)  
2-Não (pule para a questão a 22a) 
 
13)Onde procurou o último atendimento de saúde e por este mesmo motivo nas duas últimas 
semanas?............................................................................................ 
1- Farmácia         2-Posto ou centro de saúde  
3-Consultório médico particular      4-Consultório odontológico   
5-Consultório de outro profissional de saúde (fonoaudiólogo, psicólogo, etc.)   
6-Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato    
7-Ambulatório ou consultório de clínica 
8-Pronto-socorro ou emergência    9-Hospital  
10-Laboratório ou clínica para exames complementares 11-Atendimento domiciliar   
12-Outro (especifique)  
 
14)Nesta última vez que procurou atendimento de saúde, nas duas últimas semanas, 
foi atendido?............................................................................................  
1-Sim (pule para a questão 16a) 
2-Não (siga para a questão 15a) 
 
15a)Porque motivo não foi atendido (a) nessa última vez que procurou 
 atendimento de saúde nas duas últimas semanas? ...........................................  
1-Não conseguiu vaga ou senha     2-Não tinha médico atendendo  
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3-Não tinha dentista atendendo      
4-Não tinha serviço ou profissional especializado  
5-O serviço ou equipamento não estava funcionando   6-Não podia pagar  
7-Esperou muito e desistiu       
8-Outro motivo (especifique) 
 
16a)Qual foi o principal atendimento de saúde que recebeu?..............................  
1-Consulta médica    2-Consulta odontológica            
3-Atendimento de agente comunitário de saúde ou de parteira       
4-Consulta de outro profissional de saúde (fonoaudiólogo, psicólogo, etc.)     
5-Atendimento de farmácia    
6-Quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou hemoterapia 
7-Vacinação, injeção, curativo, medicação de pressão ou outro atendimento 
8-Cirurgia em ambulatório  9-Gesso ou imobilização 
10-Internação hospitalar   11-Exames complementares  
12- Outro atendimento (especifique)  
13-Somente marcação de consulta (encerre a entrevista de acesso e utilização dos serviços  
de saúde) 
 
17)Este serviço de saúde onde foi atendido era:................................................ 
1-Público    2-Particular    3-Não sabe  
 
 
18)Este atendimento de saúde foi coberto por algum plano de saúde?................  
1-Sim      2-Não  
 
19)Pagou algum valor por este atendimento de saúde recebido nas duas  
últimas semanas?............................................................................................................. 
1-Sim      2-Não  
 
20)Este atendimento de saúde foi feito através do Sistema Único de Saúde (SUS)? 
1-Sim      2-Não     3-Não sabe  
 
21)Considera que o atendimento de saúde recebido foi: ................................... 
1-Muito bom   2-Bom   3-Regular   4-Ruim     
5-Muito ruim  
 
21a)Neste atendimento de saúde foi receitado algum medicamento?.................  
1-Sim (siga para a questão 59b)  
2-Não (encerre a entrevista de acesso e utilização dos serviços de saúde) 
 
21b)Neste atendimento de saúde, recebeu gratuitamente os medicamentos receitados? 
1-Todos os medicamentos – (encerre a entrevista de acesso e utilização dos serviços de saúde) 
2-Parte dos medicamentos  
3-Nenhum dos medicamentos           (siga para a questão a 59c)  
 
21c)Dos medicamentos receitados que não recebeu gratuitamente, comprou: .. 
1-Todos os medicamentos – (encerre a entrevista de acesso e utilização dos serviços de saúde) 
2-Parte dos medicamentos                              
3-Nenhum dos medicamentos                         
 
21d)Qual o principal motivo de não ter comprado todos os medicamentos? ...... 
1-Não tinha dinheiro      2-Não encontrou o medicamento na farmácia  
3-Não tinha farmácia próxima    4-Recebeu de um amigo, parente ou 
 entidade filantrópica  
5-Tinha os medicamentos em casa    
6-Não achou que todos os medicamentos eram necessários  
7-Começou a sentir-se melhor    8-Outro motivo (especifique)  
 
 

(siga para a questão 59d) 
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22)Nas duas últimas semanas, porque motivo não procurou o serviço de saúde? ....... 
1-Não houve necessidade       2-Não tinha dinheiro  
3-O local de atendimento era distante ou de difícil acesso  4-Dificuldade de transporte  
5-Horário incompatível   6-O atendimento é muito demorado   
7-O estabelecimento não possuía especialista compatível com suas necessidades  
8-Achou que não tinha direito  9-Não tinha quem o (a) acompanhasse 
10-Não gostava dos profissionais do estabelecimento    
11-Greve nos serviços de saúde  
12-Outro motivo (especifique) 
 
 

 
QUEDAS NO ÚLTIMO ANO  

 
1) O Senhor (a) teve alguma queda nos últimos doze meses (último ano)?........ 

1) sim                                                 2) não 
 
2) Quantas vezes caiu nos últimos doze meses?.................................................. 
1) uma                                                2) duas                         3) três ou mais 
 

HOSPITALIZAÇÃO NO ÚLTIMO ANO 

 

1)  Senhor (a) ficou internado (a) nos últimos doze meses (último ano)?............................ 

1) sim                                                             2) não 

2) Número de vezes.................................................................................................................... 

 

 

 

SÍNDROME DE FRAGILIDADE 
 

1. Alterações de peso/perda de peso não intencional no último ano 

No último ano, o senhor (a) perdeu mais do que 4,5 kg sem intenção (isto e, sem dieta ou 
exercício)?  (1) sim  (2) não 

Se sim, quantos quilos aproximadamente? _______________ Kg 

 
2. Força muscular/diminuição da força de preensão palmar da mão dominante 

medida pelo dinamômetro e ajustada ao sexo e ao índice de massa corporal 

1ª medida de 
força de 
preensão 

 
 

2ª medida de 
força de 
preensão 

 
 

3ª medida de 
força de 
preensão 

 
 

 
Média das 3 medidas:________ 

 

 
3. Auto relato de exaustão/Fadiga 
Pensando na última semana, diga com que frequência as seguintes coisas aconteceram 
com o (a) senhor (a): 

QUESTÕES 
NUNCA/ 

RARAMENTE 
POUCAS 
VEZES 

NA MAIORIA 
DAS VEZES 

SEMPRE 

Sentiu que teve 
que fazer esforço 
para dar conta 
das suas tarefas 

(1) sim 
(2) não 

(1) (2) (3) (4) 
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habituais? 

Não conseguiu 
levar adiante 
suas coisas? 

(1) sim 
(2) não 

(1) (2) (3) (4) 

 
4. Lentidão da marcha/velocidade da marcha 
O (a) Sr./Sra. utiliza habitualmente algum dispositivo auxiliar de marcha, como  bengala ou 
andador? 
(1) não usa     (2) Andador      (3) Bengala      (4) Outro 

1ª medida de 
velocidade de 

marcha 

 
 

2ª medida de 
velocidade de 

marcha 

 
 

3ª medida de 
velocidade 
de marcha 

 
 

 
Média das 3 medidas:________ 

 

 
5. Nível de Atividade Física/baixo nível de atividade física 
Para responder as questões lembre que: 
 
 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal; 
 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 

que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal; 
 Atividades físicas LEVES são aquelas em que o esforço físico é normal, fazendo que a 

respiração seja normal. 
 

Pontuação (seção 1+ seção2 + seção3 + seção4) = __________min/sem 

 

SEÇÃO 1- Atividade Física no Trabalho Tempo (1b + 1c +1d) = ______min/sem 

 
Nesta seção constam as atividades que você faz no seu serviço, que incluem trabalho 
remunerado ou voluntario, as atividades na escola ou faculdade (trabalho intelectual) e outro 
tipo de trabalho não remunerado fora da sua casa, NÃO incluem as tarefas que você faz na 
sua casa, como tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da sua 
família. Estas serão incluídas na seção 3. 
 

1a. Atualmente o (a) Senhor (a) trabalha ou faz trabalho voluntario? 
(1) Sim  (2) Não ( Caso você responda não Vá para seção 2: Transporte) 

 
As próximas questões estão relacionadas a toda a atividade física que o (a) Senhor (a) faz 
em uma semana usual ou normal como parte do seu trabalho remunerado ou não 
remunerado, Não incluir o transporte para o trabalho. Pense unicamente nas atividades que 
você faz por, pelo menos, 10 min contínuos: 
 
1b. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) gasta fazendo atividades 
vigorosas, por, pelo menos, 10 min contínuos, como trabalho de construção pesada, 
carregar grandes pesos, trabalhar com enxada, cortar lenha, serrar madeira, cortar grama, 
pintar casa, cavar valas ou buracos, subir escadas como parte do seu trabalho? (Coloque 
o nº de minutos em cada dia da semana do quadro abaixo e o nº total de minutos a seguir) 
 
TOTAL: _________minutos,                     (   )  nenhum - Vá para a questão 1c 
 

DIA 
Segunda-

feira 
Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 



Anexos  122 

 

Tempo 
minutos 

       

 
1c. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades moderadas, 
por, pelo menos, 10 min contínuos, como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer ou 
limpar o chão, carregar crianças no colo, lavar roupa com a mão como parte do seu 
trabalho remunerado ou voluntário? 
________minutos                         (   ) nenhum - Vá para a questão 1d 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

 
1d. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) anda/caminha, durante, pelo 
menos, 10 min contínuos, como parte do seu trabalho? Por favor, NÃO incluir o andar 
como forma de transporte para ir ou voltar do trabalho ou do local que o (a) Senhor (a) e 
voluntário. 
 
________minutos                         (  ) nenhum - Vá para a seção 2 - Transporte 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

 
 

SEÇÃO 2 - Atividade Física como meio de Transporte 
 

Tempo (2b +2c) = ______min/sem 

 
Estas questões se referem à forma normal como o (a) Senhor (a) se desloca de um lugar 
para outro, incluindo seu trabalho, escola, feira, igreja, cinema, lojas, supermercado, 
encontro do grupo de terceira idade ou qualquer outro lugar. 
 
2a. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) anda de carro, ônibus ou 
moto? 
 
________minutos                         (  ) nenhum - Vá para questão 2b 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro 
em uma semana normal. 
 
2b. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) anda de bicicleta por, pelo 
menos, 10 min contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO incluir o pedalar por lazer 
ou exercício). 
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_______ minutos                          (  ) Nenhum - Vá para a questão 2c 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

 
2c. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) caminha por, pelo menos, 10 
min contínuos para ir de um lugar para outro, como: ir ao grupo de convivência para 
idosos, igreja, supermercado, feira, medico, banco, visita um parente ou vizinho? (NÃO 
incluir as caminhadas por lazer ou exercício). 
 
______ minutos                            (  ) Nenhum - Vá para a Seção 3 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

 
 

SEÇÃO 3 – AF em casa: trabalho, tarefas domésticas e cuidar da família 
 

Tempo (3a + 3b + 3c)= ______min/sem 
Esta parte inclui as atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz em uma semana 
Normal/habitual dentro e ao redor de sua casa, por exemplo, trabalho em casa, cuidar do 
jardim, cuidar do quintal, trabalho de manutenção da casa ou para cuidar da sua família. 
Novamente, pense somente naquelas atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz por, pelo 
menos, 10 min contínuos. 
 
3a. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades físicas 
vigorosas no jardim ou quintal por, pelo menos, 10min como: carpir, lavar o quintal, 
esfregar o chão, cortar lenha, pintar casa, levantar e transportar objetos pesados, cortar 
grama com tesoura: 
 
_______ minutos                          (  ) nenhum - Vá para a questão 3b 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

 
3b. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades moderadas no 
jardim ou quintal por, pelo menos, 10 min como: carregar pesos leves, limpar vidros, 
varrer, limpar a garagem, brincar com crianças, rastelar a grama, serviço de jardinagem em 
geral. 
 
________ minutos                        (  ) Nenhum - Vá para questão 3c. 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
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Tempo 
minutos 

       

 
3c. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades moderadas 
dentro de sua casa por pelo menos 10 minutos como: carregar pesos leves, limpar vidros 
ou janelas, lavar roupas a mão, limpar banheiro, varrer ou limpar o chão. 
 
_______ minutos                          (  ) Nenhum - Vá para seção 4 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

 
 

SEÇÃO 4, Atividades Físicas de Recreação, Esporte, Exercício e de Lazer 
 

Tempo (4a + 4b + 4c) = ___________min/sem 
 
Esta seção se refere às atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz em uma semana Normal 
unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas 
atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por 
favor, NÃO incluir atividades que você já tenha citado. 
 
4a, Sem contar qualquer caminhada que o (a) Senhor (a) faça como forma de 
transporte (para se deslocar de um lugar para outro), em quantos dias de uma semana 
normal, o (a) Senhor (a) caminha por, pelo menos, 10 min contínuos no seu tempo livre? 
 
_______ minutos                         (  ) Nenhum - Vá para questão 4b. 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

 
 
4b. Em quantos dias de uma semana normal, o (a) Senhor (a) faz atividades vigorosas no 
seu tempo livre por, pelo menos, 10 min, como correr, nadar rápido, musculação, remo, 
pedalar rápido, enfim esportes em geral: 
 
_______ minutos                          (  ) Nenhum - Vá para questão 4c 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

 
4c. Em quantos dias de uma semana normal, o (a) Senhor (a) faz atividades moderadas no 
seu tempo livre por, pelo menos, 10 min, como pedalar ou nadar a velocidade regular, 
jogar bola, vôlei, basquete, tênis, natação, hidroginástica, ginastica para terceira idade, 
dança e peteca. 
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_______ minutos                           (  ) Nenhum - Vá para seção 5 
 

DIA 
Segunda-

feira 
 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 
 

Tempo 
minutos 

       

 
SEÇÃO 5 - Tempo Gasto Sentado 

 
Estas últimas questões são sobre o tempo que o (a) Senhor (a) permanece sentado em 
diferentes locais, como, por exemplo, no trabalho, na escola ou faculdade, em casa, no 
grupo de convivência para idosos, no consultório medico e durante seu tempo livre, Isto 
inclui o tempo sentado enquanto descansa, assiste TV, faz trabalhos manuais, visita amigos 
e parentes, faz leituras, telefonemas, na missa/culto e realiza as refeições. Não incluir o 
tempo gasto sentado durante o transporte em ônibus, carro ou moto. 
 
5a. Quanto tempo no total o (a) Senhor (a) gasta sentado durante um dia de semana? 
 
_________horas _______minutos 
 
5b. Quanto tempo no total o (a) Senhor (a) gasta sentado durante um final de semana? 
 
_________horas _______minutos 
 
 
41) O idoso é: 
a) Frágil........................................................................................................................... 
b) Pré frágil ..................................................................................................................... 
c) Não frágil..................................................................................................................... 
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ANEXO B –  Indicadores do Índice de Vulnerabilidade Social 

 

 



Anexos  127 

 
 



Anexos  128 

 
 



Anexos  129 

 
 



Anexos  130 

 



Anexos  131 

ANEXO C – Resultados da Análise de Componentes Principais 
 

------------------------------------------------------------------------- 
       log:  C:\Assessorias\Alisson\09012017.smcl 
  log type:  smcl 
 opened on:   9 Jan 2017, 16:14:21 
 
. use "C:\Assessorias\Alisson\BANCO ACESSO CORRIGIDO04012017.DTA", clear 

------------------------------------------------------------------------- 
 
. pca ACESSO1 ACESSO3 ACESSO4A ACESSO4B ACESSO4C ACESSO5A ACESSO5B ACESSO5C 
ACESSO5D USO_SERV_6 USO_SERV_6A USO_SERV_9 USO_SERV_10 USO_SERV_11A USO_SERV_12 
USO_SERV_13 USO_SERV_14 USO_SERV_16A USO_SERV_17 USO_SERV_18 USO_SERV_19 
USO_SERV_20 USO_SERV_21 USO_SERV_21A USO_SERV_21B USO_SERV_21C USO_SERV_21D, 
comp(10) 

 
Principal components/correlation                  Number of obs    =       701 
                                                  Number of comp.  =        10 

                                                  Trace            =        27 
    Rotation: (unrotated = principal)             Rho              =    0.7848 

 
    -------------------------------------------------------------------------- 
       Component |   Eigenvalue   Difference         Proportion   Cumulative 
    -------------+------------------------------------------------------------ 
           Comp1 |      7.33162      4.49179             0.2715       0.2715 
           Comp2 |      2.83984       .79422             0.1052       0.3767 
           Comp3 |      2.04562      .342184             0.0758       0.4525 
           Comp4 |      1.70343     .0534317             0.0631       0.5156 
           Comp5 |         1.65      .305699             0.0611       0.5767 
           Comp6 |       1.3443      .112134             0.0498       0.6265 
           Comp7 |      1.23217      .200474             0.0456       0.6721 
           Comp8 |      1.03169     .0229598             0.0382       0.7103 
           Comp9 |      1.00873    .00627595             0.0374       0.7477 
          Comp10 |      1.00246     .0776301             0.0371       0.7848 
          Comp11 |      .924828     .0398445             0.0343       0.8191 
          Comp12 |      .884984      .054185             0.0328       0.8518 
          Comp13 |      .830799     .0800971             0.0308       0.8826 
          Comp14 |      .750702     .0552568             0.0278       0.9104 
          Comp15 |      .695445     .0875956             0.0258       0.9362 
          Comp16 |      .607849      .291425             0.0225       0.9587 
          Comp17 |      .316424     .0857888             0.0117       0.9704 
          Comp18 |      .230635     .0842241             0.0085       0.9789 
          Comp19 |      .146411     .0107818             0.0054       0.9844 
          Comp20 |      .135629     .0164003             0.0050       0.9894 
          Comp21 |      .119229     .0169016             0.0044       0.9938 
          Comp22 |      .102327     .0690614             0.0038       0.9976 
          Comp23 |      .033266     .0140648             0.0012       0.9988 
          Comp24 |     .0192013    .00882501             0.0007       0.9995 
          Comp25 |     .0103763    .00834394             0.0004       0.9999 
          Comp26 |    .00203232    .00203232             0.0001       1.0000 
          Comp27 |            0            .             0.0000       1.0000 
    -------------------------------------------------------------------------- 
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Principal components (eigenvectors)  
 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Variable |    Comp1     Comp2     Comp3     Comp4     Comp5     Comp6      Comp7     Comp8     Comp9    Comp10 | Unexplained  
    -------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------------- 
         ACESSO1 |  -0.0025    0.0098   -0.0509    0.0862    0.0673    0.2416     0.1113    0.7779   -0.2643    0.2024 |       .1445  

         ACESSO3 |   0.0685   -0.0038    0.1036    0.2453    0.3779    0.1597    -0.0124    0.1462   -0.0428   -0.1167 |       .5334  

        ACESSO4A |   0.0544   -0.0537    0.1150    0.3613    0.5666    0.0759     0.0705   -0.1504    0.0496    0.0487 |        .149  

        ACESSO4B |   0.0550    0.0202   -0.1272    0.3348    0.0736    0.6356     0.1325   -0.2353    0.1087   -0.1305 |      .09278  

        ACESSO4C |   0.0093   -0.0725    0.2326    0.0622    0.4944   -0.5034    -0.0838    0.0281    0.0009    0.1550 |      .08956  

        ACESSO5A |   0.0072    0.0520    0.5175    0.2982   -0.2882   -0.0143     0.0860    0.0075   -0.0339    0.0211 |       .1445  

        ACESSO5B |   0.0022    0.0043    0.2757    0.1259   -0.1074   -0.0254    -0.2848    0.0376   -0.3525   -0.3428 |        .453  

        ACESSO5C |   0.0228    0.0664    0.4880    0.2752   -0.2854   -0.0333     0.0925   -0.0080    0.0683   -0.0942 |       .2073  

        ACESSO5D |  -0.0072    0.0020    0.0765    0.1292   -0.1465    0.0184     0.2021   -0.1958   -0.0876    0.8219 |       .1485  

      USO_SERV_6 |   0.3583    0.0147   -0.0093   -0.0222   -0.0061    0.0017    -0.1173   -0.0335   -0.0159    0.0414 |      .03695  

     USO_SERV_6A |   0.1731    0.0164    0.1762   -0.1582    0.0124    0.1647    -0.3372    0.0011    0.0919    0.0784 |       .0481  

      USO_SERV_9 |   0.3369    0.0067   -0.0055   -0.0060   -0.0096   -0.0073    -0.1163   -0.0306   -0.0222    0.0259 |       .1488  

     USO_SERV_10 |   0.3568   -0.0803   -0.0026   -0.0158   -0.0302    0.0229    -0.1142   -0.0066   -0.0131    0.0445 |      .02753  

    USO_SERV_11A |   0.0267    0.2922   -0.0296    0.0252    0.1145   -0.1373    -0.0605   -0.2127   -0.0303   -0.0320 |       .6493  

     USO_SERV_12 |   0.0409    0.5558   -0.0179   -0.0531    0.0377   -0.0094     0.0682    0.0660    0.0013    0.0062 |      .09217  

     USO_SERV_13 |   0.0416    0.5015   -0.0200    0.0519    0.0444   -0.0605     0.0456   -0.0042   -0.0348   -0.0260 |        .255  

     USO_SERV_14 |   0.0409    0.5558   -0.0179   -0.0531    0.0377   -0.0094     0.0682    0.0660    0.0013    0.0062 |      .09217  

    USO_SERV_16A |   0.3431   -0.0105    0.0532   -0.0797    0.0058    0.0515    -0.0116    0.0114    0.0182    0.0458 |       .1135  

     USO_SERV_17 |   0.2973   -0.0059   -0.2337    0.2570   -0.1219   -0.1477    -0.1314    0.0077   -0.0076    0.0243 |      .05199  

     USO_SERV_18 |   0.1354   -0.0429    0.2561   -0.3138    0.1236    0.1382    -0.0551    0.1546   -0.2153    0.0582 |       .4292  

     USO_SERV_19 |   0.1278    0.0582    0.2351   -0.3299    0.0804    0.3021    -0.0244   -0.1155    0.2080    0.1060 |       .3696  

     USO_SERV_20 |   0.2958   -0.0058   -0.2362    0.2571   -0.1255   -0.1477    -0.1221    0.0044   -0.0063    0.0136 |      .05763  

     USO_SERV_21 |   0.3450   -0.0041    0.0088   -0.0363   -0.0213    0.0254    -0.0865    0.0175   -0.0177    0.0410 |       .1116  

    USO_SERV_21A |   0.2597   -0.0911    0.0207   -0.0926    0.0004   -0.1257     0.5402    0.0264    0.0099   -0.1792 |      .05246  

    USO_SERV_21B |   0.1991   -0.0697   -0.1330    0.0966   -0.0506   -0.1164     0.3817    0.0459   -0.2116   -0.1023 |       .0383  

    USO_SERV_21C |   0.1657   -0.0612    0.1679   -0.2784    0.0777   -0.0444     0.4122   -0.0949    0.0542   -0.1594 |       .0338  

    USO_SERV_21D |   0.0425   -0.0092    0.0425    0.1067   -0.0603   -0.1074    -0.0090    0.3862    0.7916   -0.0119 |       .1557  
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Índice de Vulnerabilidade Programática (y) 

 
 
 

)5(8219,0)21__(7916,0)1(7779,0)21__(5402,0)4(6356,0

...)4(4944,0)4(3613,0)5(5175,0)12__(5558,0)6__(3583,0

dacessodservusoacessoaservusobacesso

cacessoaacessoaacessoservusoservusovulprog





 

gen vprog=. 
(701 missing values generated) 
 
. label variable vprog "indice v. programatica" 
 
. replace vprog=0.3583* USO_SERV_6+0.5558* USO_SERV_12+0.5175* ACESSO5A+0.3613* ACESSO4A+0.4944* ACESSO4C+0.6356* 
ACESSO4B+0.5402* USO_SERV_21A+0.7779* ACESSO1+0.7916* USO_SERV_21D+0.8219* ACESSO5D 
(701 real changes made) 
 
 
. summ vprog 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
       vprog |       701    1.904235    .6092174    .129375     4.9346 
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. hist vprog, normal 
(bin=26, start=.129375, width=.18481634) 

. pnorm vprog 
 

 
 

 

 
. centile vprog, centile(25 50 75) 

 

                                                       -- Binom. Interp. -- 

    Variable |     Obs  Percentile      Centile        [95% Conf. Interval] 

-------------+------------------------------------------------------------- 

       vprog |     701         25      1.762975        1.561625    1.762975 

             |                 50       1.96295        1.904175    2.021725 

             |                 75       2.21015          2.1511    2.262475 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

. log close 

       log:  C:\Assessorias\Alisson\09012017.smcl 

  log type:  smcl 

 closed on:   9 Jan 2017, 19:42:55 

------------------------------------------------------------ 

 

centile vprog, centile(33.3 66.6) 

         

    

                                                       -- Binom. 

Interp. -- 

    Variable |     Obs  Percentile      Centile        [95% Conf. 

Interval] 

-------------+--------------------------------------------------------

----- 

       vprog |     701       33.3      1.762975        1.762975    

1.833575 

             |               66.6      2.092325        2.080775      

2.1511 
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ANEXO D - Parecer Consubstanciaciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos/UFTM 
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ANEXO E - Parecer Consubstanciaciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos/EERP-USP 

 
 

 
 
 
 


