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RESUMO

O processo de envelhecimento ocorre de forma dinâmica e progressiva, através de mudanças morfológicas, funcionais e bioquímicas, diminuindo 
a capacidade de adequação homeostática e as ocorrências de sobrecargas funcionais, modificando gradualmente o organismo, tornando-o mais 
vulnerável às agressões intrínsecas e extrínsecas. Estas alterações estão intimamente relacionados aos casos de quedas da população idosa, 
podendo levar a institucionalização destes indivíduos, aumentando assim os gastos com serviços de saúde. O termo “Qualidade de Vida” (QV) é 
definido como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive, em relação a 
expectativas, padrões e preocupações, baseando-se em um conceito ampliado de saúde que vai além da ausência de doença. O conceito, 
multidimensional, engloba em si a saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações e crenças pessoais, relações sociais e meio 
ambientes. OBJETIVO: Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de queda e mensurar a qualidade de vida em 
idosos comunitários do bairro Cruzeiro do Sul da cidade de Juiz de Fora/MG. METODOLOGIA: Estudo do tipo censo demográfico, quantitativo e 
observacional. Após a aprovação pelo Comitê de Ética e treinamento da equipe, os pesquisadores partiram para a coleta de dados propriamente 
dita. Os critérios de inclusão estabelecidos foram idosos com idade igual ou superior a 60 anos e moradores dos bairros Cruzeiro do Sul e 
Graminha e, como critério de exclusão, idosos com déficit de compreensão que comprometesse o entendimento acerca do estudo. Após a 
assinatura do TCLE, iniciou-se a aplicação do instrumento de pesquisa, onde o participante teve sua capacidade cognitiva avaliada através do Mini 
Exame do Estado Mental (MEEM) e, em seguida, respondiam as questões socioeconômicas e relacionadas a saúde com subsequente avaliação da 
capacidade funcional através do Índice de Katz, Índice de Lawton e Brody (que avaliam, respectivamente as Atividades Básicas e as Instrumentais 
de Vida Diária) e do Time Up and Go (TUG), que avalia aspectos relacionados a mudanças funcionais, equilíbrio e marcha. Finalizando, os 
participantes responderam ao questionário de QV WHOQOL-Bref. Os dados foram digitados, arquivados e analisados no programa SPSS versão 
15.0. RESULTADOS: Foram abordados 143 idosos, dos quais 85 aceitaram participar do estudo. Destes, foram incluídos na pesquisa 70 
participantes com pontuação no MEEM superior ao ponto de corte estabelecido (18 pontos para indivíduos com escolaridade inferior a 4 anos e 
24 para 4 anos ou mais de anos estudados). O grupo foi constituído por 65,7% de mulheres, sendo a maioria (55,7%) casados/união estável. No 
nível socioeconômico a grande maioria (77,2%) da população pertencem à classe C, D, ou E e 82,9% relataram apresentar algum problemas de 
saúde. Com relação as quedas, 41,4% dos idosos relataram sofrer o evento no último ano, sendo que 27,5% afirmaram apresentar dificuldade 
para andar e 22,9% relataram fazer uso de algum dispositivo auxiliar da marcha. Quanto ao risco de quedas, 37,8% demonstraram médio riscos 
(TUG entre 11 a 20 segundos), 10,1% moderado risco (TUG entre 21 a 30 segundos) e 4,3% alto risco (com TUG maior que 30 segundos). Com 
relação à Qualidade de Vida, a média do resultado obtido na aplicação do questionário WHOQOL foi de 68,13 de escore em todos os domínios, 
sendo a pontuação máxima que pode ser obtida 100. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste estudo foi observada uma prevalência de quedas 
considerável na população estudada e uma avaliação média de escore de QV, o que reforça a necessidade de novos estudos que busquem 
correlacionar estas medidas e observar em quais domínios da QV o evento quedas pode mais influenciar, subsidiando assim ações especificas de 
prevenção e promoção de saúde dentre a população idosa.

Saúde

Fisioterapia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


