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RESUMO

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e vem atingindo um crescimento expressivo. Juntamente com a quantidade de idosos e a longevidade da população,

efeitos incapacitantes se fazem presentes, fato que justifica a necessidade da realização da avaliação funcional para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos idosos

(MORAES, 2015).  Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o nível funcional de idosos residentes em uma Instituição de Longa Permanência (ILP). Trata-se de um

estudo de abordagem quantitativa. Foi aplicada a escala de Katz para avaliar a capacidade funcional de idosos residentes de uma instituição de longa permanência de

Divinópolis. A amostra foi composta por 78 idosos (52 mulheres e 26 homens) e foi solicitada autorização da instituição para a realização da pesquisa. O projeto foi aprovado na

Plataforma Brasil/CEP UEMG, parecer nº 1.565.600. De acordo com a capacidade funcional foram adquiridos os seguintes resultados: no banho 47,5% não recebem ajuda para

tomar banho; 50% conseguem se vestir sozinhos; 56,5% conseguem ir ao banheiro sem ajuda; 65,4% deitam, sentam e levantam sem auxilio; 56,4% controlam inteiramente a

micção e evacuação e 77% conseguem se alimentar sozinhos. O idoso institucionalizado fica mais vulnerável, e consequentemente torna-se mais dependente. A

institucionalização pode afetar a realização de atividades básicas diárias comprometendo a capacidade funcional (OLIVEIRA, 2014). Porém, este estudo demonstrou que, nessa

ILP estudada, a maioria dos idosos são considerados independentes. Cabe destacar que, as ILP devem trabalhar maneiras que possibilitem o idoso realizar suas atividades, que

vise à independência possibilitando aos residentes uma melhor qualidade de vida.
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