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Saúde

RESUMO

O quadro de ansiedade e depressão em idosos hospitalizados pode ser resultante de vários fatores, entre estes a falta de compreensão pelo idoso 
da situação patológica, dificuldade de enfrentamento da doença, elaboração das perdas de capacidade laboral, convívio social, como também 
familiar, e independência. A funcionalidade global no idoso refere-se ao seu nível de independência e autonomia e auxilia na determinação do 
estado de saúde, de forma integrada e equilibrada com a realização das Atividades de Vida Diária, que por sua vez integra nível de cognição, 
humor, mobilidade e comunicação. Sendo assim, torna-se viável averiguar se idosos hospitalizados, que cursam com quadro de ansiedade e/ou 
depressão, possuem maior limitação funcional. Objetivo: Analisar a influência da ansiedade e/ou depressão na funcionalidade de idosos 
hospitalizados. Metodologia: Estudo transversal analítico, aprovado pelo CEP/HUGO CAAE: 73957317.5.0000.0033. Foram incluídos pacientes 
com idade ≥65anos, que apresentaram 15 pontos na Escala de Coma de Glasgow, internados nas enfermarias de um hospital público, referência 
em urgências e emergências, de Goiânia. Como critérios de exclusão foram considerados: população indígena e carcerária e idosos em precauções 
por infecções. Os pacientes foram abordados e elucidados sobre a pesquisa, lido o Termo Consentimento Livre e Esclarecido, e após assinatura, 
foi aplicado o formulário de avaliação clínica e sociodemográfica, Medida Independência Funcional (MIF), Mini Exame de Estado Mental (MEEM) e 
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD). Na Análise estatística utilizou-se caracterização descritiva dos dados e testes de correlação. 
Resultados Parciais (até 05/05/2018): Foram avaliados 69 pacientes, no entanto 11 foram excluídos por não completarem a avaliação, totalizando 
58 idosos (30 mulheres e 28 homens). A média de idade foi de 73 (±7,2) anos, média do tempo de permanência hospitalar de 10,6 (±9,35) dias. Da 
amostra, 34 idosos (58,6%) eram residentes em Goiânia, 56,8% não praticavam atividade laboral, metade da amostra (53,4%) informou ter 
cursado nível fundamental incompleto e 65,5% relatou ter renda menor ou igual a um salário mínimo/mês. Observou-se que a média da MIF foi 
de 83,31 (±21,4) pontos, média de MEEM de 22 (±5,0), média da escala HAD para ansiedade 7 (±3,5) e para depressão 7,71 (4,4) pontos.  Até o 
momento a análise não demonstra relação estatisticamente significativa entre as variáveis de nível de ansiedade e funcionalidade (r:-0,13; p=0,3), 
bem como depressão e funcionalidade (r:-0,08; p=0,5). Conclusão: Os resultados parciais sugerem que a amostra tende a apresentar improvável 
quadro de ansiedade e depressão e na funcionalidade tem tendência a apresentar dependência modificada necessitando de assistência de até 
25% nas tarefas. Os testes estatísticos demonstram que com os dados atuais não houve correlações significantes da funcionalidade com a 
ansiedade e a depressão.
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