
Autores
Instituições
e-mails

MULTIMORBIDADE E DEPENDÊNCIA PARA ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA EM IDOSOS 
USUÁRIOS DE DUAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DE CAPINZAL SC 

A multimorbidade e a dependência para as atividades básicas da vida diária possuem fortes

relações e comprometem a qualidade de vida e autonomia da pessoa idosa. Compreender as

características das morbidades e dependências entre os idosos auxilia na estruturação do

cuidado para essa população.
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A amostra foi composta por 100 idosos, com idade média de 71,6 anos (DP=7,3), sendo 43%

na faixa etária 70 a 79 anos. O sexo feminino representou 59% dos participantes. Dois terços

(67%) dos idosos viviam com companheiro(a) e 17% vivem sozinhos. A maioria dos idosos

(92%) convivem com multimorbidade, sendo que a prevalência foi maior entre o sexo feminino

(55%) e na faixa etária entre 70 a 79 anos (41%). Dentre as 22 condições crônicas

autorreferidas destaca-se a hipertensão arterial (69%), seguida por problemas de coluna

(60%), hiperlipidemia (48%), problemas cardíacos e reumatismo (30%). Identificou-se

dependência em 23% dos idosos, sendo dependência total de 2% para o banho, 4% para

vestir-se e 1% para ir ao banheiro. A dependência parcial foi de 20% para continência, 13%

para vestir-se, 8% transferência, 3% ir ao banheiro, 3% para o banho, e 1% alimentação.

Analisar características da multimorbidade e dependência para as atividades básicas de vida

diária em idosos usuários da Atenção Primária - APS em Saúde do município de Capinzal, SC.

Trata-se de um estudo transversal, realizado com idosos usuários da APS do Município de

Capinzal. A coleta de dados ocorreu de dezembro a fevereiro de 2018, através da aplicação de

um questionário estruturado. A amostra foi do tipo causal simples incluindo-se idosos que

compareceram na unidade de saúde ou que na visita domiciliar estavam em casa no período

da coleta de dados. Os dados quantitativos foram descritos por média e desvio-padrão e os

categóricos por contagens e percentuais. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa

da Universidade do Oeste de Santa Catarina, sob o parecer nº 2.998.90.

A multimorbidade foi bastante elevada entre os idosos do estudo. As morbidades mais

prevalentes foram hipertensão arterial, problemas de coluna e hiperlipidemia. Dentre as

dependências, a continência e vestir-se foram as mais presentes. Assistência adequada à

prevenção da multimorbidade e da dependência funcional deve ser priorizada para melhora

da qualidade de vida do idoso.
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