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FUNCIONALIDADE EM IDOSAS ATIVAS EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA NO PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DA 
PANDEMIA PELO SARS-COV-2

A pandemia ocasionada pelo covid-19 impactou de forma negativa toda população,
destacando-se os idosos visto que se caracterizam como o grupo mais vulnerável a
doença, somando 74,2% de mortes no Brasil até janeiro de 2021.
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Comparando as análises dos resultados, as idosas apresentaram aumento no relato
para ajuda com as tarefas de casa de 40,0% para 46,6%, bem como no percentil para
auxílio de transporte para seu deslocamento, de 86,6% para 93,3%, com prejuízo a
autonomia. As atividades de autocuidado não sofreram modificações durante o
período, bem como o hábito da prática de esportes, mantidos com orientação via
plataformas digitais. A adaptabilidade da idosa no ambiente físico e social sofre
significativa mudança entre os picos da pandemia, com aumento do isolamento social,
pois manteve atividades como visita a amigos, fazer compras, ir à igreja com percentil
de 66,7% e no segundo pico este índice caiu para 40,0%, aumentando o isolamento
social.

O presente estudo teve como objetivo verificar o nível de funcionalidade das idosas em
relação as atividades de vida diária (AVDs) no período de isolamento pela Sars-Cov-19.

Estudo transversal, realizado em Goiânia-GO, no período entre outubro/ 2020 e março 2021
caracterizando respectivamente, a primeira e segunda onda do Sars-Cov-19. Trinta idosas
participantes do Programa Vida Ativa da Agência de Turismo Eventos e Lazer (AGETUL),
seguindo critérios de inclusão: ter idade igual ou superior a 60 anos, praticar atividade física,
ter disponibilidade de internet e estar de acordo com o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE). Para a avaliação foi utilizado o questionário Brazil Old Age Schedule (BOAS),
secção IV, que verifica a relação ao grau relativo de autonomia funcional na execução das AVDs
e a adaptabilidade do idoso ao seu ambiente físico e social. O questionário foi aplicado em dois
momentos distintos. Na primeira coleta via impresso, seguindo orientações da OMS de
distanciamento social e higienização. As orientações para as respostas ocorreram pela
plataforma Zoom Meetings, e foram respondidos simultaneamente. A segunda coleta ocorreu
via Google Forms, tendo as idosas, um treinamento anterior para o manejo da plataforma. Os
dados foram tabulados no programa Excel. Utilizou-se o IBM SPSS® versão 23.0 para realizar
análise descritiva dos dados.

O estudo apontou que após o primeiro pico da pandemia do COVID-19 comparado
com o segundo, as idosas apresentaram maior dependência nas AVDs, bem como
diminuição de hábitos sociais devido ao isolamento social imposto pelas organizações
de saúde.


