
Introdução

Pode-se observar que a depressão é um fator que está associado à capacidade

funcional do idoso institucionalizado. Quanto pior o nível funcional do idoso

institucionalizado, maiores as chances de apresentar um estado depressivo.

Conclusão

Estudo transversal, descritivo com 70 idosos de ambos os sexos com idade igual ou

superior a 60 anos, residentes de instituições de longa permanência do estado do Rio

de Janeiro. O presente estudo foi aprovado pelo CEP da UNIGRANRIO

(CAAE:56001116.70000.5646) e está de acordo com a Resolução nº 466/2012 e a

Resolução nº 510/2016. Todos que consentiram em participar voluntariamente da

pesquisa assinaram o TCLE. Foram excluídos do estudo os idosos que apresentaram

alterações auditivas e comprometimento cognitivo severo (Mini Exame do Estado

Mental <13). Foram colhidos os dados biométricos dos indivíduos avaliados, avaliada a

capacidade funcional dos idosos por meio do Índice de Katz e o estado depressivo

através da escala de depressão geriátrica (EDG).
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Verificou-se que o gênero feminino foi predominante nas ILPI consultadas. A média

de idade foi de 74,8 anos. A maioria dos idosos moram em ILPI por vontade própria

(48,6%), tem a capacidade de realizar as ABVD (81,4%), apresenta quadro

psicológico normal (52,9%), recebe visita (54,3%), tem medo de cair (51,4%) e

quando perguntados sobre sua autopercepção da saúde, relataram ter boa saúde

(74,3%).

A índice de KATZ mostrou que 57 idosos tinham a capacidade de realizar

atividades básicas da vida diária de forma independente, 5 eram dependentes

moderados e 8 muitos dependentes (tabela 1).

Ao EGD, 37 idosos apresentaram quadro psicológico normal, 27 com quadro de

depressão leve e apenas 6 com quadro de depressão severa. Na correlação das

variáveis depressão e funcionalidade (gráfico 1), a piora do quadro depressivo está

associado à pior funcionalidade da pessoa idosa institucionalizada (p<0,02).

Os idosos com índice de Katz de 0-4, ou seja, perfil funcional com dependência

total a moderada, apresentam maior pontuação na GDS, com valor médio de 9,

evidenciando um estado de depressão moderada a grave. Além disso, os idosos com

índice de Katz de 5-6, com independência funcional, apresentaram valor médio da

escala de depressão geriátrica de 5, apresentando correlação significativa (p <0,004)

de que não havia estado depressivo evidente (gráfico 2).
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Descrever a correlação entre depressão e funcionalidade em idosos

institucionalizados..
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Objetivo 

Devido ao crescimento da população idosa, há uma notável falta de preparação

entre os membros da família e da sociedade para enfrentar os desafios dessa nova

realidade, resultando em crescente demanda por instituições de longa permanência

para idosos (ILPI) 1.

Um aspecto importante relacionado ao idoso institucionalizado é a depressão, pois

nas ILPI, o idoso encontra-se excluído do convívio com a sociedade adotando um estilo

de vida diferente, levando a perda da identidade, autoestima, solidão e liberdade. Estes

resultam muitas vezes em redução da funcionalidade e um estado depressivo 2.

Resultados

Questionários N(%)

Katz

Independente 57(81,43%)

Dependência Moderada 5 (7,14%)

Elevada Dependência 8(11,43%)

MEEM

Sem Comprometimento 18(25,71%)

Comprometimento Leve 27(38,57%)

Comprometimento Moderado 25(35,71%)

EGD

Imagem psicológica normal 37(52,86%)

Depressão Leve 27(38,57%)

Depressão Severa 6(12,1%)

Tabela 1 – Média dos Questionários Aplicados
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Gráfico 1 – o histograma demonstra a relação entre o Katz e o EGD.

Gráfico 2 – Gráfico de caixa (boxplot) demonstrando os dois níveis do índice de

Katz com escala EGD


