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Introdução: A avaliação da capacidade funcional do ponto de vista da saúde coletiva,
deve envolver ações preventivas, assistenciais e de reabilitação, com o objetivo de
promover a melhora ou manutenção do estado funcional da pessoa. Se estas atividades
forem desenvolvidas com habilidade, os resultados tenderão a valorizar a autonomia
ou autodeterminação e a conservação da independência física e mental do idoso. A
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa divide os idosos em dois grupos: os
independentes e os frágeis. Tal divisão é utilizada para a orientação dos gestores na
organização das políticas públicas para atendimento a esta demanda da população.
Objetivo: Identificar a capacidade funcional dos idosos do Projeto “Amigos da
Terceira Idade” de Dom Cavati-MG, avaliando a capacidade de manterem as
habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma.
Metodologia: Para avaliar a capacidade funcional, foi utilizado o quadro de atividades
diárias proposto por Veras (1994), divididas em Atividades Básicas da Vida Diária e
Atividades Instrumentais da Vida Diária. Foi acrescentada uma coluna para responder
quem ajuda na realização de cada atividade.
Os dados foram analisados empregando–se estatística descritiva. Para análise
estatística, foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences for
Windows, versão 15.0. As variáveis qualitativas foram apresentadas através de
freqüências. Esta  pesquisa teve autorização do Comitê de Ética em Pesquisa,
conforme protocolo nº 001/10.
 Resultados: Das Atividades da Vida Diaria observadas, 81,1% dos idosos
desempenhavam todas as atividades sem dificuldades. O comprometimento da
capacidade funcional dos idosos tem implicações para sua vida, sua família,
comunidade e para o sistema de saúde, por ocasionar maior vulnerabilidade e
dependência e contribuir para a diminuição do bem-estar e da Qualidade de Vida dos
idosos. Destaca-se que a atividade vestir-se apresentou o maior percentual encontrado
para o padrão pouca dificuldade (9,4%) de todas as Atividades Básica da Vida Diária
consideradas, entretanto, a Atividade Básica Vida Diária mais comprometida em nosso
estudo foi a de deitar/levantar da cama, com 13,2% executando-a com pouca
dificuldade e 3,8% com muita dificuldade.Observa-se que a maior parte dos idosos,
62,2% não consegue realizar as Atividade Instrumental da Vida Diária sem
dificuldade. Comparando com as Atividades Basicas da Vida Diária, é possível
observar que, na população em estudo, as Atividade Instrumentais Vida Diaria são as
que apresentam maior comprometimento. Das Atividade Instrumental da Vida Diaria
com maior comprometimento, como “não consegue”, observa-se que cortar unhas dos
pés atingem 22,7% dos idosos, a atividade fazer limpeza da casa e realizar tarefas
domésticas, atingem 13,2%. Conclusão: Os idosos do Grupo “Amigos da Terceira
Idade” apresentam um comprometimento maior com a capacidade em levar a vida
dentro da comunidade e interagir com o meio em que vive e a atividade física
influencia a capacidade funcional dos idosos, no sentido de manter a independência.
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