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Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, deixando de ser uma característica apenas 
de países desenvolvidos. Apesar da maioria da população idosa residir na zona urbana, verificou-se que na zona rural 
há maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o que pode predispor às incapacidades funcionais e interferir 
na qualidade de vida. A capacidade funcional é uma das formas mais adequadas para avaliar as condições dos idosos, 
uma vez que quantifica a capacidade de autocuidado do idoso e indica o grau de independência nas atividades comu-
nitárias. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática sobre a produção científica referente à avaliação da capacidade 
funcional em idosos na população rural, abordando quais métodos têm sido utilizados para esta avaliação. Método: 
Este estudo consistiu em uma revisão sistemática da literatura, sem metanálise, sobre os possíveis métodos de aval-
iação da capacidade funcional em idosos na população rural. A pesquisa foi realizada nas bases de dados eletrônicas, 
nacionais e internacionais: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, (LILACS), Medical Litera-
ture, Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), PubMed (National Library of Medicine) e Scientific Electronic 
Library Online (SciELO). A busca foi realizada por meio da consulta dos seguintes descritores: “Health of the Elderly” 
associado a “Activities of Daily Living” e “Rural Population” na língua inglesa, e na portuguesa, “saúde do idoso”, 
“atividades cotidianas”  e “população rural”e para o espanhol foi usado, “Salud del Anciano”,  “Actividades Cotidianas” 
e  “Población Rural”. A pesquisa foi feita sem limite de data. Resultados: Das 97 produções selecionadas, quatro 
cumpriram os critérios necessários para permanecer na revisão sistemática. Dois estudos utilizaram os instrumentos 
Miniexame do Estado Mental (MEEM) e da Escala de Atividades da Vida Diária (AVD) do Older American Resources and 
Services (OARS) e os instrumentos WHOQOL-BREF/WHOQOL-OLD. Outros dois levantaram informações quanto à 
participação em atividades produtivas, incluindo trabalho, atividades domésticas e grupos comunitários e questionários 
quanto ao desempenho funcional em idosos institucionalizados em áreas urbanas e rurais. Conclusão: No presente 
estudo, a produção científica referente a esta temática e indexada nas referidas bases de dados foi pouco expressiva. A 
capacidade de autocuidado do idoso e grau de independência foram avaliados por escalas de atividades de vida diária, 
trabalho e atividades em grupo, além de instrumentos associados à qualidade de vida. Sugere-se o desenvolvimento de 
estudos com instrumentos específicos para avaliação da capacidade funcional deste grupo para melhor compreensão 
desses dados e melhor direcionamento das ações de saúde.
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