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RISCO DE DECLÍNIO FUNCIONAL ENTRE IDOSOS E MUITO 
IDOSOS COMUNITÁRIOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 

DURANTE A PANDEMIA COVID-19 

Com o aumento expectativa de vida e do número de indivíduos idosos, sobretudo dos muito
idosos, em todo o mundo, há um interesse crescente da saúde pública na manutenção da
independência física e qualidade de vida desta parcela da população. Os muito idosos são os
mais afetado pela pandemia Covid-19.

O rastreio de indivíduos em risco de declínio funcional pode auxiliar na definição de
estratégias de assistência a grupos de alta vulnerabilidade e pode resultar em melhora do
cuidado centrado no paciente .
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• 373 idosos, média de idade de 76,8 anos.

• 63,5% reportou que os problemas de saúde não limitam a realização de atividades

• 77,7% reportou que seus problemas de saúde não o obrigam a ficar em casa

• 88,6% reportou não depender de dispositivos de marcha regularmente

A tabela 1 apresenta a comparação entre o grupo de idosos estudados e a tabela 2 as respostas do PRISMA-7.

Comparar o comportamento funcional de idosos de até 85 com aqueles com mais de 85
anos, considerando uma coorte de idosos comunitários de Belo Horizonte, durante a
pandemia COVID-19.

• Estudo transversal divulgado em televisão, rádio e clínica geriátrica;

• Questionários autoaplicáveis por meios digitais composto por 7 questões originadas do
questionário para avaliação do risco de declínio funcional;

• Duas questões: percepção do impacto do isolamento social na saúde dos indivíduos;

• Uma questão: participação do familiar ou cuidador nas respostas ao questionário.

• Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CAAE 12599119.3.0000.5134

No presente estudo, o grupo de idosos com 85 ou mais anos apresentou maior risco de declínio funcional,
necessidade de suporte, uso de dispositivos auxiliares de marcha e limitações das atividades.
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≤85 anos >85 anos

Presença de declínio funcional 22,5% 40,1%

Agravamento de problemas de saúde com a Pandemia 23,7% 38,9%

Tabela 1. Comparação entre as variáveis estudadas entre os idosos com 85 anos ou menos e maiores de 85 anos.

Tabela 2. Respostas obtidas no PRISMA-7 (Adaptado de Saenger et al., 2016)
SIM NÃO

O sr. tem mais de 85 anos? 73 300

Sexo masculino? 110 263

Em geral o Sr(a) tem algum problema de 
saúde que o obrigue a limitar ou diminuir suas 
atividade?

136 237

SIM NÃO

O Sr.(a) precisa de alguém para ajuda-lo regularmente? 111 262

Em geral, o Sr.(a) tem algum problema de saúde que exija que 
fique em casa?

82 290

Em caso de necessidade, o Sr.(a) pode contar com alguém próximo? 362 11

O Sr.(a) usa, regularmente, bengala, andador ou cadeira de rodas? 51 322
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