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RESUMO

INTRODUÇÃO: O envelhecimento está ligado a várias alterações fisiológicas e algumas perdas funcionais são 

inevitáveis. A associação entre debilidade funcional, viuvez, baixa escolaridade e doenças crônico degenerativas leva 

muitos idosos a institucionalização. O ambiente familiar induz as relações sociais, o que contribui para que o idoso tenha 

uma melhor qualidade de vida, mantenha suas capacidades físicas, mentais e bons hábitos de vida. OBJETIVO: 

Comparar a capacidade funcional e medo de cair do idoso institucionalizado com idosos comunitários. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Foi realizado um estudo do tipo observacional com corte transversal com 32 idosos, 16 institucionalizados e 

16 não institucionalizados, em um centro comunitário em Belo Horizonte MG e um Lar de Idosos da Rede São Vicente 

de Paula em Belo horizonte MG. Foram utilizados os testes Mini Mental, FES-I, Barthel e Timed Up and Go. Este 

trabalho foi aprovado CAAE: 71063317.2.0000.5096 pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

Metodista Izabela Hendrix. RESULTADOS: Os idosos institucionalizados apresentaram pior desempenho cognitivo 

(p=0,001), maior dependência funcional (p=0,007) e alto risco de queda (p=0,01); não houve diferença estatística na 

avaliação do medo de cair entre os grupos (p=0,05). DISCUSSÃO: A redução da reserva funcional associada com 

fragilidade se relaciona a maiores níveis de morbimortalidade, pior estado de saúde e maior dependência para executar 

as atividades de vida diária. A incapacidade funcional aumenta o risco de quedas, o medo de cair pode progredir 

trazendo sérias consequências à saúde do idoso. CONCLUSÃO: Os idosos institucionalizados apresentam maior 

debilidade funcional e cognitiva, e alto risco de quedas quando comparados aos idosos comunitários. E ambos os 

grupos apresentam medo de cair.
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