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Resumo: Objetivo: avaliar a mobilidade de idosos que participaram de atividades extensionistas propostas por 

residentes multiprofissional em saúde do idoso. Método: Estudo observacional, quantitativo, descritivo-

exploratório, realizado junto a 178 idosos residentes em um município de médio porte brasileiro. Os dados foram 

coletados com a aplicação de instrumento que avalia a fragilidade dos idosos (IVCF-20) e avaliados 

descritivamente. Resultados: Dos 178 idosos, grande parte tinha idade entre 60 e 74 anos e mobilidade não 

prejudicada. Os idosos foram acometidos por velocidade da marcha reduzida (43,8%) e quedas (23,0%). 

Conclusão: a maioria dos idosos apresentaram boa condição de mobilidade sendo as dimensões mais 
frequentemente afetadas a marcha e a ocorrência de quedas. A marcha prejudicada pode predispor a ocorrência 

de quedas, sendo estas uma das causas de declínio de saúde e aumento de morbidade em idosos. Portanto é 

importante identificar os riscos associados à limitação da mobilidade, visando direcionar intervenções para 

melhorá-la ou para prevenir a imobilidade.   
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PROJETOS VINCULADOS 

Atuação da residência multidisciplinar em saúde do idoso no CRUTAC. 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do programa são desenvolvidas em área rural e também na 

área urbana de Ponta Grossa-PR, voltadas ao público idoso da região.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do programa são desenvolvidas na área rural da região de Itaiacoca. Neste 

estudo são apresentadas ainda ações paralelas do programa de residência multiprofissional em 

saúde do idoso na área urbana da cidade de Ponta Grossa-PR.  

JUSTIFICATIVA 

A fragilidade e a vulnerabilidade são inerentes ao processo de envelhecimento, nos 

mais diversos níveis, englobando condições negativas de saúde como o declínio funcional, 

redução da reserva homeostática, síndromes geriátricas como a imobilidade, quedas, 

internação hospitalar, institucionalização e óbito (DE MORAES et al., 2016). Tais situações 

instigam a oferta de cuidados adequados para a atenção à sua saúde da população idosa uma 

vez que o conhecimento das  incapacidades deste grupo facilitará o estabelecimento de 

programas de prevenção adequados, e intervenções eficazes, que resultem na possibilidade de 

nos anteciparmos às dificuldades (FONTES, BOTELHO, FERNANDES, 2013). 

A mobilidade é a capacidade de deslocamento do indivíduo, está fortemente ligada a 

independência funcional e quando em harmonia com o funcionamento da cognição, humor, e 

comunicação compõem o perfeito estado de saúde dos idosos (PARANÁ, 2017). A 

imobilidade significa comprometimento da qualidade de vida e avaliar a mobilidade dos 

idosos pode fornecer suporte para nortear intervenções e cuidados em saúde de qualidade, 
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visto que preservar a mobilidade é preservar a autonomia e independência dos idosos 

(PARANÁ, 2017). 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a mobilidade de idosos que participaram 

de atividades extensionistas propostas por residentes multiprofissionais em saúde do idoso. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, descritivo-exploratório, 

desenvolvido junto a 178 idosos residentes na zona urbana e rural de um município de médio 

porte, situado na região Sul do Brasil.  

Os dados provenientes de idosos da zona rural (n=82) são frutos de um projeto de 

extensão desenvolvido por residentes multiprofissionais em saúde em saúde do idoso das 

áreas Odontologia, Enfermagem, Serviço Social, Farmácia e Fisioterapia, que realizam 

atendimento gerontológico multidimensional à idosos. 

Considerou-se como critérios de inclusão: possuir 60 anos ou mais. Foram excluídos 

indivíduos que não aquiesceram com a participação no estudo ou que responderam 

parcialmente ao questionário. 

A coleta de dados foi realizada de forma individualizada, por pesquisadores treinados 

e calibrados, com vistas a explanar o objeto da pesquisa, seu caráter de voluntariedade e de 

não-identificação, assim como sobre a forma de coleta, análise e destino dos dados. Os que 

aquiesceram com sua participação, o fizeram, inicialmente mediante o preenchimento de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

As informações foram angariadas no período de 2018 e 2019, por meio de um 

instrumento validado para avaliar a fragilidade dos idosos, intitulado Índice de 

Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20) (PARANÁ, 2017). O instrumento conta 

com perguntas fechadas 20 questões relacionadas as dimensões: idade, autopercepção da 

saúde, incapacidade funcionais, cognição, humor, comunicação e morbidades múltiplas (DE 

MORAES et al., 2016; PARANÁ, 2017). A pontuação total é 40 e são categorizados da 

seguinte forma: de 0 a 6, o idoso é robusto; de 7 a 14, o idoso é potencialmente frágil; e o 

valor ≥ a 15, o idoso é caracterizado como frágil (DE MORAES et al., 2016). 
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Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel 2013® e analisados 

descritivamente por meio de frequência absoluta e relativa.  

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos, sob o 

parecer CAAE nº 21585019.3.0000.0105, respeitando os ditames da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde e a Declaração de Helsinki. 

RESULTADOS 

A maioria dos idosos avaliados tinham idade entre 60 e 74 anos (64,6%). No quesito 

mobilidade, a maioria apresentava condição preservada de elevar os braços acima dos ombros 

(92,7%), pegar pequenos objetos (94,4%), locomover-se (88,2%). Contudo, 43,8% 

apresentaram velocidade reduzida de marcha e 23% relataram quedas no último ano (Tabela 

01).  

Tabela 01. Mobilidade de idosos verificado por meio de IVCF-20. Ponta Grossa, Paraná, Brasil, 2018-2019 

(n=178). 

Variável  Total n (%) 

Idade   

De 60 a 74 anos   115(64,6) 

De 75 a 84 anos  55(30,9) 

Mais de 85 anos  8(4,5) 

Variável Sim n (%) Não n (%) 

Mobilidade   

Incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro 13(7,3) 165(92,7) 

Incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos 10(5,6) 168(94,4) 

Dificuldade para caminhar capaz de impedir a realização de alguma atividade do 

cotidiano 

21(11,8) 157(88,2) 

Marcha reduzida  78(43,8) 100(56,2) 

Duas ou mais quedas no último ano 41(23,0) 137(77,0) 

Fonte: os autores (2019). 

 

O presente estudo verificou que quase metade dos idosos apresentaram velocidade de 

marcha reduzida. Em estudo realizado com idosos longevos em acompanhamento 

ambulatorial, encontrou que o domínio locomoção foi o que apresentou maior percentual de 

declínio entre os sujeitos avaliados (VEIGA et al., 2016). A dificuldade nesta tarefa pode 

ocorrer em função das várias deficiências, como força, sensibilidade, equilíbrio, coordenação 

ou visão, mas também a algumas condições crônicas (FONTES, BOTELHO, FERNANDES, 

2013). 

Ademais, a diminuição na resistência aeróbica e piora do desempenho motor pode 

aumentar a presença de declínio cognitivo, desfechos adversos de saúde, incapacidade 
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funcional, risco de quedas e até mesmo morte (BINOTTO; LENARDT; RODRÍGUEZ-

MARTÍNEZ, 2018; GUEDES et al., 2019; LENARDT et al., 2019). Sendo assim, é 

importante que sejam adotadas estratégias para identificar os riscos associados à limitação da 

mobilidade e prática de exercícios físicos, para melhorar, estabilizar ou até mesmo reverter 

esse fenômeno, diminuindo os riscos potenciais causados pela redução da mobilidade 

(ALEXANDRINO et al., 2019). 

As quedas em pessoas idosas constituem um dos principais problemas de saúde 

pública e está associada à redução da velocidade da marcha, equilíbrio e instabilidade 

postural, nível de fragilidade, morbidades, polifarmácia, nível cognitivo, e diversos fatores 

ambientais (BORTOLI et al., 2015; FHON et al., 2016). Em decorrência de sua alta 

incidência, são consideradas a principal causa de morbidade, redução de anos de vida, perda 

da autonomia e qualidade de vida no envelhecimento, pois, normalmente ocasiona fraturas, 

declínio da saúde e danos psicológicos (BORTOLI et al., 2015). Neste estudo, 23% dos 

idosos relataram ter caído duas ou mais vezes no último ano. Este resultado deve sinalizar 

estratégias de modificação ambiental e intervenções direcionadas para as deficiências das 

funções relacionadas com as quedas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os idosos apresentam bons aspectos de mobilidade, no entanto a capacidade 

aeróbica/muscular de membros inferiores pode estar frequentemente prejudicada. Os achados 

mostram a importância de atenção continuada e integral aos idosos com vistas à prevenção de 

incapacidades e a manutenção da funcionalidade, com segurança e autonomia, com 

investimento especial em estratégias que estimulem o fortalecimento da musculatura, postura 

e equilíbrio, a saúde, e prevenção de agravos decorrentes ao acontecimento de quedas e 

doenças crônicas não transmissíveis. 

Tal experiência do projeto também proporciona aos residentes a vivência da avaliação 

multidimensional ao idoso, além de promover um cuidado especializado pautado nas 

diretrizes do SUS. Por meio das demandas desses idosos são desenvolvidas intervenções 

específicas, esclarecimento de dúvidas com educação em saúde e o fortalecimento do vínculo 

com a comunidade local, além de estimular o envelhecimento ativo e melhora da qualidade de 

vida dessa população.  
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