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Introdução: A capacidade funcional pode ser entendida como a preservação do
desempenho para a realização de diversas atividades cotidianas, as quais conhecemos
como AVD (Atividades de Vida Diária) e AIVD (Atividades Instrumentais de Vida
Diária). O fator idade pode influenciar na capacidade de realizar tais atividades, e o
mesmo relacionado ao processo de institucionalização do idoso podem desencadear a
incapacidade funcional do idoso institucionalizado.  Objetivo: Analisar a capacidade
funcional dos idosos institucionalizados; identificar as principais limitações que a
pessoa idosa institucionalizada enfrenta na realização das AVD e AIVD; identificar as
possíveis intervenções no campo da enfermagem para a melhoria das AVD e AIVD.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que utiliza como instrumentos
para coleta de dados os formulários do Ministério da Saúde propostos no manual
“Envelhecimento e saúde da pessoa idosa”. Os instrumentos utilizados estão
relacionados as atividades cotidianas as quais realizamos, como por exemplo, tomar
banho, fazer as refeições, vestir-se, incontinência urinária e fecal, entre outros. Para
avaliação das  Atividades de Vida Diária (AVD) será utilizado a Escala de Katz; para
avaliação das Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), a Escala de Lawton,
além do instrumento global de avaliação funcional, a Medida de Independência
Funciona (MIF).  Resultados: Os resultados esperados serão relacionados ao nível de
independência que o idoso institucionalizado possui diante de sua realidade, se o
mesmo possui dependência para a realização de algumas atividades cotidianas ou se é
independente para as mesmas e qual o papel da enfermagem com relação a
independência ou não desse idoso, se os profissionais incentivam tal independência e
como podem atuar a fim de incentivar os mesmos a realizar as atividades da vida
diária. Conclusão: Espera-se evidenciar com os resultados a dependência do idoso
institucionalizado para a realização de diversas atividades diárias e identificar como a
enfermagem pode intervir nesse processo buscando uma maior independência desses
idosos.
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