
Introdução Resultados

Conclusão

Projeto submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do 
Centro Universitário de Lavras e aprovado com CAAE 
89034718.8.0000.5116. Foi realizado um estudo 
epidemiológico no ano de 2018, em bairros aleatórios 
do município de Lavras, Minas Gerais.

Com base em um cálculo amostral prévio, foram 
coletados dados de 100 idosos, seguindo os critérios 
de inclusão (idosos residentes no município de Lavras, 
com idade superior a 60 anos, ambos os gêneros, 
ausência de comprometimentos auditivos ou visuais 
que impossibilitassem a aplicação dos instrumentos) e 
de exclusão (idosos que se recusassem a responder 
quaisquer itens dos questionários ou optassem por 
desistir a qualquer momento). 

Para avaliação dos índices associados ao risco de 
quedas, independência e depressão foram utilizados os 
questionários: Escala de Risco de Quedas Downton 
(Downton, 1993), Índice de Independência de Katz 
(Freitas et al., 2002) e a Escala de Depressão 
Geriátrica - GDS (Almeida, 1999). Os idosos foram 
entrevistados em suas próprias residências.

A metodologia de análise dos dados deu-se pela 
estatística descritiva (frequências absoluta e relativa).
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Verificar, de forma representativa na população, o 
risco de quedas, o nível de dependência funcional e o 
risco de depressão em idosos residentes no município 
de Lavras, Minas Gerais.

Objetivo 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que 
ocorre no mundo todo, e no Brasil esse processo vem 
acontecendo de forma acelerada. Vários déficits podem 
estar presents nessa fase da vida, como a instabilidade 
postural, deixando o idoso mais propenso a sofrer 
quedas, podendo interferer no seu nível de 
independência. Nessa idade, o índice de depressão 
também acaba sendo alto, pois o idoso acaba tendo 
que lidar com fatos novos, como a aposentadoria e a 
viuvez, que podem alterar seu bem estar psicológico e 
influenciar no seu comportamento social.

As quedas, a perda da funcionalidade e a depressão 
em idosos causam complicações que alteram 
negativamente sua qualidade de vida. Na maioria das 
vezes, sua ocorrência pode ser evitada através de 
medidas preventivas adequadas, identificando as 
principais causas e promovendo soluções.

Os resultados demonstraram que, dentre os 100 idosos 
entrevistados, 39% apresentaram suspeita de depressão, 
63% possuíam alto risco de sofrer uma queda e 52% eram 
dependentes para as atividades de vida diária.

Figura 1. Risco de quedas, depressão e nível de 
independência em idosos residentes no município de Lavras, 

Minas Gerais.


