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RESUMO 

 

A incapacidade funcional e o déficit cognitivo são condições relacionadas com 

o processo de envelhecimento humano. O déficit cognitivo é considerado um 

importante fator preditor de prejuízos funcionais em populações idosas. Este 

estudo teve um caráter multidisciplinar na sua elaboração e execução, 

contando com profissionais de distintas áreas da saúde. Trata-se de um estudo 

transversal que analisou a associação do desempenho cognitivo na capacidade 

funcional de uma amostra populacional idosa residente em Natal-RN. Foram 

avaliados 213 idosos pelo Questionário Multidimensional–BOAS e pelo Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM). Através de análise multivariada, mediante 

regressão linear, os resultados apontam a idade e o nível de escolaridade 

como fatores associados ao desempenho cognitivo nos idosos do estudo. O 

modelo explicativo final elaborado através de regressão logística apresentou o 

desempenho cognitivo como a única variável associada à incapacidade 

funcional para as atividades da vida diária, mesmo quando ajustado por 

variáveis sócio-demográficas. A identificação dos fatores, associados ao 

declínio do estado funcional dos idosos que vivem na comunidade, poderá 

reduzir o impacto dessas condições na capacidade funcional através da 

aplicação de medidas preventivas voltadas para este fim. 

PALAVRAS-CHAVES: Idoso, Idoso com Deficiência Funcional, Transtornos 

Cognitivos. 

 

 

 



 
 

 14

I-  INTRODUÇÃO 

O tema “idoso” tem aparecido constantemente na mídia brasileira. O 

motivo desse espaço é a expressiva ampliação da população idosa e a sua 

conseqüente transformação no interior da sociedade. Uma das grandes 

conquistas do século XX, a longevidade, é um fenômeno mundial, que está 

ocasionando o envelhecimento da população do planeta 1. 

Desde as últimas décadas do século passado, o Brasil se depara com um 

declínio rápido e acentuado da fecundidade, que se sobressai mesmo em 

comparação com outros países, seja do mundo desenvolvido, seja entre 

aqueles em desenvolvimento. Da mesma forma que aconteceu na maioria 

desses países, esse declínio, combinado com a queda da mortalidade, 

acarretou um processo de envelhecimento populacional e de aumento da 

longevidade da população 2. 

Atualmente, um grande número de pessoas idosas, já vive em países em 

desenvolvimento. Apesar disso, existe pouca informação sobre a situação de 

saúde dessa parcela da população 3. No Brasil, assim como em outros países 

em desenvolvimento, os estudos populacionais sobre demência e déficit 

cognitivo são insuficientes, e ainda não existem estimativas precisas de suas 

prevalências. Considera-se uma prevalência uniforme de 3% obtida a partir das 

prevalências para faixas etárias específicas, observadas nos países 

desenvolvidos ponderadas pela distribuição etária da população idosa dos 

países em desenvolvimento 4. 

Diante da carência de dados essenciais sobre a qualidade do estado de 

saúde e do impacto das incapacidades funcionais na população idosa em 

geral, faz-se necessário introduzir temas de estudo sobre a autonomia e a 
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vulnerabilidade nesta população. Estudos epidemiológicos são necessários 

para analisar o estado funcional das pessoas idosas, suas principais 

dimensões e medidas, assim como sua distribuição nas populações idosas 

específicas, como é o caso do contingente de idosos que vivem em um grande 

centro urbano, sob condições socioeconômicas inferiorizadas. Tais condições 

também são observadas em cidades de médio porte, como é o caso da maioria 

das capitais do nordeste brasileiro, entre elas a cidade do Natal-RN. 

A escolha do tema desta dissertação deu-se em função da necessidade 

de reconhecer que a incapacidade funcional tende a se tornar um problema de 

saúde pública, já que é crescente o contingente de idosos dependentes, uma 

vez que a expectativa de vida vem aumentando 5. No Brasil, ainda é notória a 

inexistência de um programa de governo eficaz direcionado para a população 

idosa que desenvolve dependência, apesar da existência de uma Política 

Nacional de Saúde do Idoso, cujo Decreto- Lei foi promulgado em 1999. 

No novo paradigma social do envelhecimento e seus reflexos na 

dimensão da saúde, o conceito de capacidade funcional surge como uma nova 

medida para definir, instrumentalizar e operacionalizar a saúde no idoso. A 

avaliação da capacidade funcional torna-se importante, pois transcende o 

simples diagnóstico e tratamento de doenças específicas, englobando fatores 

sociais, físicos e cognitivos que afetam a saúde dos idosos 6. 

O déficit cognitivo e a incapacidade funcional apresentam trajetórias 

similares associada à idade e são importantes na investigação da saúde de 

uma população em envelhecimento. Esse tema torna-se relevante, pois já se 

sabe que o funcionamento cognitivo é um importante preditor de incapacidade 

funcional e mortalidade em populações idosas 6;7.  
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Baseado em estudos teóricos e práticos na área do envelhecimento e 

visando contribuir para o campo da ciência da saúde, o presente estudo tem 

como eixo a questão do envelhecimento e o impacto de suas conseqüências 

na saúde do idoso, em especial, o impacto do déficit cognitivo na capacidade 

funcional da população idosa.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

 - Analisar o impacto do déficit cognitivo na capacidade funcional da 

população idosa do distrito oeste da Cidade do Natal-RN. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 - Caracterizar a população geriátrica no âmbito do distrito oeste da 

Cidade do Natal-RN, com relação aos aspectos sociodemográficos, a função 

cognitiva e o estado funcional; 

 - Avaliar a magnitude das associações entre as variáveis 

sociodemográficas, o déficit cognitivo, como fatores preditores da incapacidade 

funcional. 
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II- REVISÃO DA LITERATURA 

 

A população idosa vem aumentando em todo o mundo, especialmente 

nos países em desenvolvimento. O Brasil está envelhecendo rapidamente. A 

expectativa média de vida se amplia de tal forma que grande parte da 

população atual irá alcançar a velhice. Hoje existem aproximadamente 18 

milhões de idosos no Brasil, o equivalente a 10% de toda a população 1. 

Segundo projeções nos próximos 20 anos as pessoas com mais de 60 

anos no Brasil poderão ultrapassar a marca dos 30 milhões, representando 

quase 13% do total da população ao final desse período 8;9. A perspectiva é 

que, em 2025, o Brasil venha a ser o 6º país do mundo em número de idosos10. 

O aumento da expectativa de vida nas modernas sociedades é resultado 

das conquistas tanto no campo do desenvolvimento econômico quanto na 

saúde pública. Esta é a mais significante revolução produzida no último 

século11. 

Apesar das pesquisas sobre envelhecimento terem se intensificado há 

trinta anos, pouco se avançou no sentido de compreender o complexo 

fenômeno do envelhecimento, pois elas enfocaram mais as patologias 

associadas com o envelhecer. Contudo vários fatores interferem ou promovem 

aumento da longevidade.  Alguns já estão sendo objeto de estudo como a 

questão alimentar, a genética, atividade mental e a atividade física 12. 

Em menos de trinta anos, o Brasil passou de um perfil de morbi-

mortalidade típico de uma população jovem para um quadro caracterizado por 

enfermidades complexas e onerosas, próprias das faixas etárias mais 

avançadas 13. 
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As causas do envelhecimento são multifatoriais e diferentes em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, mas suas conseqüências são 

igualmente importantes do ponto de vista social, médico e de políticas 

públicas14. Como o envelhecimento é universal, alguns autores, acham 

possível que haja um perfil comum dos idosos do planeta 15. 

A dependência funcional é uma condição relacionada com o processo de 

envelhecimento, levando a uma precária qualidade de vida. Aspectos como a 

idade elevada, sexo feminino, nível baixo de educação e algumas doenças, tais 

como, demência, doenças reumatológicas, deficiência visual, perdas auditivas, 

AVC, fratura de quadril e doenças do coração, estão associados à dependência 

funcional em diversos estudos 5;16-18. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define incapacidade funcional 

como qualquer restrição na habilidade de executar uma atividade, tarefa ou 

comportamento da vida diária 19. 

A incapacidade funcional seria então a presença de dificuldades ou 

mesmo a impossibilidade para desempenhar atividades da vida diária (AVD). 

As AVD podem ser básicas (ABVD), relacionadas aos cuidados pessoais, tais 

como tomar banho, se alimentar, transferir e etc, e as instrumentais (AIVD), 

como fazer compras, atender telefone, administração financeira entre 

outras20;21. O prejuízo da capacidade funcional segue uma seqüência na qual o 

indivíduo passa, em primeiro lugar, pelo comprometimento nas atividades 

instrumentais da vida diária, seguido da perda na mobilidade e, por fim, nas 

atividades Básicas da vida diária 8. 

O comprometimento da capacidade funcional do idoso tem implicações 

importantes para a família, para a comunidade, para o sistema de saúde e para 
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a vida do próprio idoso, uma vez que a incapacidade ocasiona maior 

vulnerabilidade e dependência na velhice, contribuindo para a diminuição do 

bem-estar e da qualidade de vida dos idosos e de seus cuidadores 2;19.  

A tendência é termos um número crescente de indivíduos idosos, que 

apesar de viverem mais, apresentam maiores doenças crônicas. O aumento no 

número dessas doenças está diretamente relacionado com maior incapacidade 

funcional 6. As causas de morte e de sofrimento mais comuns, mesmo em 

países subdesenvolvidos, são de doenças relativas à idade 22. Tem-se 

constatado que é muito mais fácil evitar a morte do que a ocorrência de 

doenças crônicas e o desenvolvimento de incapacidades associadas ao 

envelhecimento 3. 

A maioria dos idosos é portador de, pelo menos, uma doença crônica, 

contudo, nem todos ficam limitados por essas doenças, e muitos levam uma 

vida perfeitamente normal, com as suas enfermidades controladas e expressa 

satisfação na vida. Assim, o conceito clássico de saúde da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) mostra-se inadequado para descrever o universo de 

saúde dos idosos, já que a ausência de doenças é privilégio de poucos, e o 

completo bem-estar pode ser atingido por muitos, independentemente da 

presença ou não de doenças 23. 

Na velhice o mais importante é a autonomia, ou seja, a capacidade de 

determinar e executar seus próprios desígnios. Qualquer pessoa que chegue 

aos oitenta anos capaz de gerir sua própria vida e determinar suas atividades 

de lazer, convívio social e trabalho, certamente será considerada uma pessoa 

idosa saudável e independente 5. Apesar de essa mesma pessoa muitas vezes 

ser hipertensa, diabética, cardíaca, tomar remédio para depressão - 
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infelizmente uma combinação bastante freqüente nessa idade. O interessante é 

manter todos esses problemas de saúde sob controle 23. 

Devido à intrínseca relação entre enfermidades e envelhecimento, a 

avaliação clínica de uma pessoa idosa torna-se difícil e operacionalmente 

ineficaz no que diz respeito à avaliação diagnóstica e tomada de decisões 

terapêuticas. A capacidade funcional surge assim, portanto, como um novo 

paradigma de saúde, particularmente relevante para a população idosa 24. 

O Envelhecimento saudável, preconizado por instituições internacionais 

de saúde como a OMS, surge dentro dessa nova ótica, e passa a ser a 

resultante da interação multidimensional entre saúde física, saúde mental, 

independência na vida diária, integração social, suporte familiar e 

independência econômica. O bem-estar na velhice, ou saúde num sentido 

amplo, seria o resultado do equilíbrio entre as várias dimensões da capacidade 

funcional do idoso, sem necessariamente significar ausência de problemas em 

todas as dimensões 6;25. 

A avaliação da capacidade funcional vem se tornando um instrumento 

particularmente útil para avaliar o estado de saúde dos idosos, porque muitos 

apresentam várias doenças simultaneamente, que variam em severidade e 

provocam diferentes impactos na vida cotidiana 26. 

O estado funcional é a dimensão-base para a avaliação geriátrica. Esta se 

resume na avaliação dos fatores físicos, psicológicos e sociais que afetam a 

saúde dos pacientes mais idosos e frágeis. Outras dimensões, como a 

avaliação social e cognitiva, são também necessárias na avaliação geriátrica, 

mas interagem de tal forma com o estado funcional, que uma alteração nesta 

dimensão pode indicar problemas nestas outras 24;27. 
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Existem instrumentos de medidas específicos que fornecem um escore ou 

um perfil de incapacidade, mas que variam bastante entre as pesquisas. As 

ABVD, as AIVD e a mobilidade são os indicadores preferencialmente utilizados 

entre os autores e universalmente aceitos na literatura. Esses indicadores são 

determinados pela comunidade científica como válidos e confiáveis. A 

incapacidade funcional é vista como um processo e não como um estado final 

ou um aspecto discreto 28;29.  

Os métodos habituais de se realizar uma avaliação funcional estruturada 

consistem na observação direta (testes de desempenho) e por questionários, 

que podem ser auto-aplicados ou concebidos para entrevistas, sistematizados 

por meio de uma série de escalas que aferem os principais componentes da 

dimensão. Tais escalas compõem o que se tem denominado “instrumentos de 

avaliação funcional” 14.  

Os estudos em sua grande maioria descrevem que a capacidade 

funcional é influenciada por fatores demográficos, socioeconômicos, culturais e 

psicossociais 2;30. 

Resultados de pesquisa realizada no município de São Paulo mostraram 

que mais da metade da população estudada (53%) referia necessidade de 

ajuda parcial ou total para realizar pelo menos uma das atividades da vida 

diária. Foi detectado também que 29% dos idosos necessitavam de ajuda 

parcial ou total para realizar até três dessas atividades, e 17% necessitava de 

ajuda para realizar quatro ou mais atividades da vida diária 3. 

O Questionário Multidimensional para Estudos Comunitários na 

População Idosa - O BOAS - é um instrumento utilizado em inquéritos 

populacionais de caráter epidemiológico, concebido no Brasil com base em 
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vários instrumentos conhecidos, tais como o Old American Resources and 

Services Muitidimensional Functional Assessment Questionnaire (OARS) e o 

Short-Care, que possuem padrões aceitáveis de validade e confiabilidade. É 

dividido em nove seções, a saber: sobre informações gerais, saúde física, 

utilização dos serviços médicos e dentários, atividades de vida diária, recursos 

sociais, recursos econômicos, saúde mental, necessidades e problemas que 

afetam o entrevistado, além de uma sobre a avaliação do entrevistador. Juntas, 

objetivam assegurar informações sobre as características principais, 

necessidades e problemas da população idosa de grandes centros urbanos 3;4. 

Vários fatores associados ao aumento da idade podem predispor ao 

desenvolvimento de outro problema freqüente nos idosos, os transtornos 

mentais. Os distúrbios mentais são comuns em populações idosas. Estima-se 

em 8% a prevalência dessas patologias nesse coletivo 9. Entre os transtornos 

mentais presentes em idosos, destacam-se os quadros demenciais por sua alta 

freqüência e pelo impacto que esses possuem na saúde e capacidade 

funcional dessa população 10.  

O estado de transição entre o envelhecimento normal e a demência, tem 

gerado um interesse crescente entre pesquisadores. Segundo pesquisas o 

déficit cognitivo leve seria o estado de transição entre o envelhecimento normal 

e a demência, qualificado por uma perda de memória anormal para a idade e 

nível de educação do indivíduo, que não apresenta outros déficits cognitivos 31. 

Já a demência é um termo genérico que descreve uma crônica ou 

progressiva disfunção cortical e da função subcortical que resulta em um 

declínio cognitivo complexo. Esta disfunção é acompanhada geralmente de 

mudanças de personalidade, modo ou comportamento. A demência é também 
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uma circunstância caracterizada pelo prejuízo da memória e pelo menos outra 

de uma função cognitiva (afasia, a apraxia, agnosia, disfunções executivas) 32. 

A demência é uma síndrome que compromete o raciocínio, a memória, a 

percepção, a atenção, a capacidade de conhecer e reconhecer, a linguagem e 

a personalidade. Ela torna o seu portador cada vez mais dependente, por se 

tratar de um quadro progressivo e irreversível. As incapacidades do doente 

limitam-no inicialmente e, por fim, impedem-no de realizar as mais simples 

tarefas da vida diária. Além do mais, dificultam cada vez mais o relacionamento 

com amigos, com o trabalho e com a família 33. Mesmo os pequenos declínios 

na função cognitiva estão associados significativamente com mortalidade 

subseqüente entre idosos 34.  

A CID-10 indica que o diagnóstico de demência baseia-se principalmente 

na presença de declínio da memória e de outras funções corticais superiores 

como linguagem, praxia, capacidade de reconhecer e identificar objetos, 

abstração, organização, capacidade de planejamento e seqüenciamento. 

Assim, a abordagem de indivíduos com maior risco de demência (como é o 

caso de idosos) deve incluir sempre a avaliação das funções cognitivas 35. 

Os critérios de diagnósticos de demência estabelecem que os transtornos 

cognitivos, devam ser suficientemente graves para interferir de modo 

significativo com as atividades profissionais ou sociais do indivíduo, 

caracterizando declínio funcional. Estas alterações podem ser investigadas 

com entrevistas feitas com o paciente e com o informante. Vários estudos 

sugerem o uso de escalas de avaliação de atividades da vida diária para o 

diagnóstico 36. 
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No estudo de Torres, a demência emergiu como um forte fator de risco 

para dependência funcional, além do declínio cognitivo avaliado pelo Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM) ter funcionado como um bom preditor para 

dependência funcional em idosos sem e com demência 37.  

O diagnóstico de demência deve ser estabelecido por exame clínico, 

documentado pelo Mini-Exame do Estado Mental ou exames similares e 

confirmada por avaliação neuropsicológica, havendo a necessidade de déficit 

progressivo de memória e de pelo menos outra função cognitiva 36. 

O MEEM é uma escala de avaliação cognitiva prática e útil na 

investigação de pacientes com risco de demência, como é o caso de idosos. É 

considerada na atualidade, internacionalmente, método padrão de triagem 

diagnóstica de demências 21;38. A escala apresenta sensibilidade de 84% e 

especificidade de 60% quando o tradicional ponto de corte 23/24 é utilizado em 

uma amostra de idosos atendidos num ambulatório de saúde mental. 

Entretanto, os escores do MEEM sofrem influência significativa da idade e da 

escolaridade do indivíduo, sugerindo a necessidade de se utilizar pontos de 

corte diferenciados de acordo com a escolaridade 4. 

A ocorrência das demências aumenta exponencialmente com a idade, 

dobrando, aproximadamente, a cada 5,1 anos, a partir dos 60 anos de idade. 

Após os 64 anos de idade a prevalência é de cerca de 5 a 10%, após os 75 

anos de idade de 15 a 20%, entre os 85 anos 32%, podendo atingir 38,6% 

dentre aqueles com 90 e 95 anos. Fator preocupante já que a população “mais 

idosa” vem aumentando concomitante com o envelhecimento populacional 21;33. 
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III- MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da pesquisa: 

O estudo utilizou um desenho epidemiológico observacional do tipo 

analítico de caráter transversal. Este tipo de estudo se caracteriza por buscar 

informações da situação de saúde de uma determinada população, onde fator 

e efeito são analisados num mesmo momento 39;39.  

 

3.2 População e amostra: 

O estudo foi realizado na Cidade do Natal, capital do Estado do Rio 

Grande do Norte. A amostra populacional do estudo foi composta por idosos de 

ambos os sexos, com idade acima de 60 anos, residentes na região oeste do 

município de Natal e cadastrados no PSF (Programa de Saúde da Família) de 

seu bairro. Como critérios de exclusão, não foram selecionados indivíduos 

institucionalizados para o estudo. 

De uma população de 14597 pessoas maiores de 60 anos, residentes no 

distrito oeste (IBGE-censo demográfico 2000), foi obtida uma amostra de forma 

aleatória de 213 sujeitos para participar do estudo, levando-se em 

consideração uma freqüência de 3% de déficit cognitivo, um erro de 5% e um 

nível de confiança de 95%.  

 

3.3 Instrumentos de medida: 

Para avaliação dos aspectos sociodemográficos e da capacidade 

funcional foi adotado como referência o Questionário Multidimensional para 

Estudos Comunitários na População Idosa – BOAS 40;41, validado para o 
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português. O questionário é dividido em nove seções. Juntas, estas seções 

asseguram em geral, informações sobre as principais características, 

necessidades e problemas da população idosa de um grande centro urbano. 

Cada seção específica explora com alguma profundidade as áreas 

consideradas importantes devido ao seu impacto nos padrões de vida do grupo 

etário em estudo (APÊNDICE 1).  

A capacidade funcional foi avaliada a partir dos aspectos das atividades 

da vida diária (AVD), sendo essas divididas no protocolo de avaliação (retirado 

do BOAS) da seguinte maneira: 6 itens para avaliar as atividades instrumentais 

da vida diária (AIVD) e 8 itens para avaliar as atividades básicas da vida diária 

(ABVD) 14. O Individuo que não realizava alguma das atividades, já era 

considerado com incapacidade funcional (APÊNDICE 2). 

Para avaliação da cognição do grupo do estudo utilizou-se o Mini-Exame 

do Estado Mental (MEEM) na sua versão para o português 42, o qual é 

composto por diversas questões tipicamente agrupadas em 7 categorias, cada 

uma delas desenhada com o objetivo de avaliar “funções” cognitivas 

específicas: orientação para tempo (5 pontos) e para local (5 pontos), registro 

de 3 palavras/ memória imediata (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), 

lembrança das 3 palavras/ evocação (3 pontos), linguagem (8 pontos), e 

capacidade construtiva visual (1 ponto). O escore do MEEM pode variar de um 

mínimo de 0 até um total máximo de 30 pontos. O ponto de corte utilizado foi 

de 19 para indivíduos sem escolaridade e de 23 para com algum estudo 35;42;43 

(APÊNDICE 3).  
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3.4 Variáveis: 

As variáveis foram definidas a partir da análise de distribuição de 

freqüências e importância epidemiológica no evento de interesse: 

 

Nome da variável Descrição Tipo de Variável 

Sexo Sexo do Idoso 

0=Masculino; 1= Feminino 

Categórica 

Nominal 

Idade Idade do idoso em anos 

 

Quantitativa 

contínua 

Cor Etnia do idoso 

0=Branca; 1=Parda; 2=Negra 

 

Categórica 

Nominal 

Escolaridade Escolaridade do idoso 

0= analfabeto;  

1= Algum estudo 

Categórica 

Nominal 

Renda familiar Renda familiar do idoso mensal 

0 =  <1 salário-mínimo 

1 =   ≥1  < 3 salário-mínimo 

2 =  ≥ 3 salário-mínimo 

Categórica 

ordinal 

Função cognitiva Função cognitiva do idoso, 

avaliada pelo Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM) 

(Bertolucci, 1994) 

0= sem alteração;  

1= com alteração 

 

Categórica 

Nominal 

Atividades Básicas da 

Vida Diária (ABVD) 

 

Grau de função para ABVD, 

avaliado pelo BOAS  

(Veras RP, 1990) 

0= independente;  

1= dependente 

Categórica 

Nominal 
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Atividades Instrumentais 

da Vida Diária (AIVD) 

 

Grau de função para AIVD, 

avaliado pelo BOAS 

( Veras RP, 1990) 

0= independente;  

1= dependente 

Categórica 

Nominal 

 

3.5 Procedimentos:  

Primeiramente o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos – UFRN (CEP-UFRN), sob parecer 

nº 08/2005 (APÊNDICE 4). Em seguida, um grupo de pesquisadores foi 

devidamente treinado na utilização dos instrumentos de avaliação e 

procedimentos de coleta de dados.  

Os idosos cadastrados no PSF dos bairros da região oeste foram 

escolhidos aleatoriamente através das equipes dos agentes de saúde, e 

encaminhados ao CREAI (Centro de Referência e Atenção ao Idoso). Este 

centro pertence à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Natal, criado em 1994 para atender idosos a partir dos 60 anos de idade. Como 

forma de oficializar a participação dos idosos, esses ou seus cuidadores 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 5).  

No CREAI o questionário multidimensional foi aplicado a partir de 

entrevistas aos idosos de vários bairros da região oeste da cidade do Natal-RN 

(Bairro Nordeste, Cidade Nova, Filipe Camarão, Guarapes e Nova Cidade). A 

coleta de dados da pesquisa era feita uma única vez e de forma individual, 

sendo realizada na parte da manhã nas sextas feiras dos meses de junho a 

setembro de 2005. 
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3.6 Análise dos dados: 

Para a análise dos dados utilizou-se o pacote estatístico SPSS versão 

12.0. Inicialmente foi realizada uma análise descritiva da distribuição de 

freqüências das variáveis em estudo. Para análise de força de correlação entre 

os escores do MEEM e níveis de capacidade funcional, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman. Através de regressão linear foi 

possível avaliar o grau de associação das variáveis preditoras com o escore do 

MEEM. Para avaliar a associação dos fatores sociodemográficos e do 

desempenho cognitivo com a incapacidade funcional para ABVD e AIVD, foi 

utilizado um modelo explicativo mediante regressão logística, com análise das 

medidas de risco através de Odds Ratio (OR) e seus respectivos valores de 

intervalo de confiança (IC95%), considerando como critério de seleção para 

entrada dos dados p<0,10. Para todos os testes citados, utilizamos o nível de 

significância de p<0,05. 
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IV- RESULTADOS : 

 

Foram avaliados 213 idosos, sendo 64 homens (30,0%) e 149 mulheres 

(70,0%).  A idade média global dos sujeitos foi de 70,2 ± 7,8 anos. O nível de 

escolaridade foi muito baixo entre os sujeitos do estudo, com porcentual de 

44,1% de idosos analfabetos e apenas 14% com estudos de nível médio e/ou 

superior (Tabela 01). 
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Tabela 01 – Perfil dos sujeitos da amostra segundo características 

sociodemográficas (N=213), dos idosos do distrito oeste da cidade do Natal-

RN, 2005. 

 

 

 

1  valores de média (desvio padrão) 
* Atividade Básica e Instrumental da vida diária. 

 

 

 

 

Variáveis Freqüência 
Absoluta n= 213 

Freqüência 
Relativa (%) 

Sexo   
Masculino 64 30,0 
Feminino 149 70.0 

Idade1 (anos) 
Masculino 
Feminino 

 
64 
149 

70,2± 7,8 
72,3±8,8 
69,3±7,1 

Cor 

Branca 
Parda 
Negra 
Não Respondeu 

 
83 
102 
27 
1 

 
39,0 
47,9 
12,7 
0,4 

Escolaridade (anos)   
Analfabeto 94 44,1 
Algum estudo 119 55,9 

Renda Familiar (mês)   
   <1 salário-mínimo  83 39 
≥1  < 3 salário-mínimo 107 50,2 
≥ 3 salário-mínimo 16 7,5 
Não respondeu  7 3.3 

Função Cognitiva – MMSE 
 (Score)1 

  

Analfabeto 
Algum estudo 

94 
119 

17,4± 4,2 
21,1± 4,6 

Atividades Diárias   
Dependência ABVD* 14 6,6 
Dependência AIVD* 30 14,1 
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A média do escore total do MEEM nos sujeitos de estudo foi de 19,4±4,3 

pontos. Uma vez estratificado por nível de escolaridade, foram observadas 

medianas do escore de 18 pontos para os sujeitos analfabetos, e de 22 pontos 

para os sujeitos com algum tipo de estudo (Figura 01). 

 

Figura 01. Distribuição do Escore do Mini-mental segundo escolaridade, dos 

idosos do distrito oeste da Cidade do Natal-RN, 2005 

 

 
 

No tocante ao percentual de Incapacidade Funcional para as ABVD, foi 

observado em 6,6% dos sujeitos. Na avaliação da Incapacidade Funcional para 

as AIVD, verificou-se um percentual de 14,1% (Tabela 01). Analisando a 

incapacidade funcional para as atividades básicas da vida diária em relação ao 

sexo, encontramos um percentual de 6,3% para os homens e 6,7% para as 
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mulheres. Essa diferença aumenta para as atividades instrumentais, na qual 

7,8% dos homens são dependentes contra 16,8% das mulheres. 

Em uma análise estratificada do escore do Mini-mental segundo níveis de 

dependência funcional para Atividades Básicas e Instrumentais da Vida Diária, 

foram observados valores mais baixos naqueles idosos que apresentavam 

dificuldades para as citadas atividades (Figura. 02).   

 

Figura 02. Distribuição de freqüências do Escore do Mini-mental estratificado 

por nível de dependência funcional para Atividades Básicas e Instrumentais da 

Vida Diária, dos idosos do distrito oeste da Cidade do Natal-RN, 2005. 

 
 

Através dos valores encontrados na correlação de Spearman foi 

observado um coeficiente negativo entre o escore do Mini-mental e os níveis de 

capacidade funcional para o desenvolvimento das ABVD e AIVD. 

Demonstrando assim que quanto menor o desempenho cognitivo maior 

incapacidade funcional para AVD (Tabela 02). 
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Tabela 02 – Escores do Mini-mental e níveis de capacidade funcional para 

desenvolvimento das ABVD e AIVD, dos idosos do distrito oeste da Cidade do 

Natal-RN, 2005. 

  Dependência 
ABVD 

Dependência 
 AIVD 

Rho de 
Spearman 

ESCORE 
MEEM 

-,138 -,214 

 p valor 
 

0,044 0,002 

 n 
 

213 213 

 

No sentido de examinar as possíveis associações de fatores como idade, 

sexo, cor, estado civil, renda familiar, nível de escolaridade com o desempenho 

cognitivo, foi desenvolvido um modelo explicativo através de análise de 

regressão linear múltipla. Na tabela 03 observa-se que a idade e o nível de 

escolaridade foram os únicos fatores associados ao desempenho cognitivo nos 

idosos do estudo. 

 

Tabela 03. Modelo final de regressão linear múltipla para as variáveis 

Independentes: Idade, Sexo, Escolaridade, Cor, Estado Civil e Renda 

comparado com Escore Mini-mental (Variável Dependente), dos idosos do 

distrito oeste da Cidade do Natal-RN, 2005. 

 R2 

 
coeficiente P 

Idade - 0,141 -,220 - (-,063) 0,0001 
Sexo - 0,443 -1,811 - ,924 0,523 
Escolaridade 
(analfabeto)  

3,746 2,532 - 4,960 0,0001 

Cor - 0,405 -1,286 - ,476 0,366 
Estado Civil - 0,166 -,810 - ,477 0,611 
Renda Familiar 
 

0,026 -,435 - ,486 0,913 

P<0,05 
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Finalmente, para verificar a associação dos fatores sócio-demográficos e 

o desempenho cognitivo com a incapacidade funcional para as Atividades 

Básicas e Instrumentais da Vida Diária, foi construído um modelo explicativo 

mediante regressão logística. Num modelo ajustado final, tendo como variável 

desfecho a incapacidade funcional, apenas o escore do Mini-mental 

(desempenho cognitivo) apresentou associação com a presença de 

incapacidade para ambos os tipos de atividades (Tabelas 04). 

 

Tabela 04. Resultado da análise  multivariada de regressão logística, Modelo 

Final para capacidade funcional, dos idosos do distrito oeste da Cidade do 

Natal-RN, 2005 

 
Atividades Básicas da Vida Diária 

Variáveis OR IC 95% p valor 
Escore MEEM 1,13 1,12 – 1,26 0,021 
Sexo 1,12 0,31 – 4,07 0,85 
Idade 1,03 0,93 – 1,07 0,93 
Escolaridade 1,46 0,44 – 4,86 0,53 
Estado Civil 1,08 0,59 – 1,97 0,80 
Renda Familiar 1,40 0,78 – 2,49 0,25 

 
Atividades Instrumentais da Vida Diária 

Variáveis OR IC 95% p valor 
Escore MEEM 1,18 1,12 – 1,29 0,0001 
Sexo 3,03 0,99 – 9,25 0,85 
Idade 1,03 0,94 – 1,04 0,81 
Escolaridade 0,64 0,44 – 4,86 0,53 
Estado Civil 1,08 0,59 – 1,97 0,80 
Renda Familiar 1,40 0,78 – 2,49 0,25 
P<0,05 
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V- DISCUSSÃO 

 

O comprometimento cognitivo leve (CCL) se apresenta como um 

importante fator preditor de prejuízos funcionais em populações idosas 44. 

Sendo necessário, assim, avaliar em populações menos favorecidas possíveis 

correlações entre o desempenho cognitivo e a presença de déficits funcionais 

na capacidade de desenvolvimento de atividades da vida diária.  Sobre esse 

aspecto, os resultados do presente estudo fortalecem as evidências do 

comprometimento cognitivo como um forte fator associado com a incapacidade 

funcional em populações idosas de baixa escolaridade. 

Foram encontradas freqüências elevadas de idosos com nenhuma ou 

pouca escolaridade. Esse aspecto, associado com o avanço da idade, foi 

identificado como determinante principal dos níveis de desempenho cognitivo 

na população estudada. Resultados semelhantes foram observados em 

estudos anteriores 32;45;46. Segundo Laks 47 e Foss 48 tanto a idade como a 

escolaridade influenciam no desempenho cognitivo, e que pessoas com maior 

escolaridade apresentaram, numa hierarquia ascendente, desempenhos 

superiores aos dos menos escolarizados. 

O alto índice de analfabetismo é um dado muito encontrado em estudos 

de populações com idade de 60 anos ou mais. Pesquisas com características 

semelhantes à nossa como em São Carlos/SP e Montes Claros/MG 

apresentaram índices de analfabetismo próximos e superiores a 40% 9;49. O 

nível de escolaridade dos entrevistados deste estudo a exemplo da literatura 

citada também foi muito baixo. Esse percentual pode estar relacionado com a 

falta de oportunidade ao acesso à escola de pessoas com níveis sociais mais 
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baixos, principalmente na época em que esses idosos estavam na idade 

escolar 49. 

Grande parte dos idosos do estudo apresentou índices menores que 23 

pontos no escore do MEEM e ainda, diferenças na pontuação entre o grupo de 

analfabetos e os com algum estudo, se assemelhando com resultados de 

estudos anteriores no Brasil 45;47;49. Nesses casos, o ajuste do escore do 

MEEM de acordo com o nível de escolaridade é imprescindível no 

reconhecimento do comprometimento cognitivo em amostras populacionais 

idosas, onde a deficiência em termos de instrução é fato corrente. A influência 

da baixa escolaridade nas avaliações neuropsicológicas mostra ainda que 

idosos sadios com baixa escolaridade possam vir a ser classificados 

erroneamente como portadores de déficit cognitivo, inclusive de demência 48. 

Estudos longitudinais vêm demonstrando que o déficit cognitivo promove 

mudanças no desempenho das atividades da vida diária 44;50. Os resultados 

dos níveis de incapacidade funcional dos idosos estudados são coerentes aos 

registrados em outros estudos realizados em comunidades, verificando 

diferenças significativas entre o grau de dependência para as atividades da 

vida diária, quando relacionadas ao escore do MEEM 9;49.  

No estudo de Aguero-Torres16 escores baixos do MEEM foram 

associadas com dependência funcional em adultos com e sem demência, 

posicionando o MEEM, como um importante fator preditor. Assim, em pessoas 

idosas, através da contagem de um breve teste cognitivo, tal como MEEM, 

pode-se indicar o status funcional, independente da presença de outras 

circunstâncias crônicas. Está provado que os déficits nas AVD podem estar 
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presentes mesmo nos indivíduos com prejuízo cognitivo leve, permitindo a 

hipótese de um possível diagnóstico precoce de demência 51. 

Segundo Perrault, em adultos idosos, o déficit cognitivo é um importante 

fator de risco para o desenvolvimento de limitações no desempenho das 

atividades de vida diária. Alguns fatores tais como a severidade da demência, 

idade avançada e sintomas psicóticos estão associados com prejuízo 

funcional52. 

Em outro estudo mais recente, Aguero-Torres observou que sujeitos 

dementes tiveram a maior predominância da inabilidade em todas as AIVD e 

nas ABVD do que os sujeitos só com déficit cognitivo. Contudo esses últimos 

tiveram a maior inabilidade do que sujeitos sem nenhum prejuízo cognitivo. A 

diminuição no MEEM foi associado fortemente com a probabilidade da 

inabilidade nas AIVD e das ABVD. Esse estudo fortalece nossos resultados de 

que quanto maior o declínio cognitivo, maior será o impacto na capacidade 

funcional 37. 

Nos resultados da análise de regressão logística do nosso estudo, os 

fatores sócio-demográficos não foram associados à incapacidade funcional, 

apenas o escore do Mini-mental (desempenho cognitivo) apresentou 

associação com a presença de incapacidade para ambos os tipos de atividades 

(AIVD e ABVD). Contudo, na regressão linear múltipla, alguns desses fatores, 

como a idade e a escolaridade, foram associados ao desempenho cognitivo. 

Sugerindo uma cadeia de fatores que influenciam uns aos outros, tendo como 

resultado final a incapacidade funcional (Figura 3).  

 

 



 
 

 39

Figura 03 – Relações de causalidade entre fatores sociodemográficos, déficit 

cognitivo e capacidade funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossos resultados sugerem com base na literatura que há uma relação 

inversa no que se refere à performance cognitiva e a incapacidade funcional 

para as atividades da vida diária 46;50, especificamente nas AIVD, onde devido a 

sua complexidade e interação com o entorno ambiental, necessita-se por parte 

do idoso maior desempenho cognitivo para execução dessas tarefas. 

Entre outras implicações, os achados do nosso estudo estão direcionados 

para a necessidade de implantação de políticas efetivas de rastreamento de 

déficit cognitivo em populações idosas atendidas em postos de saúde. As 
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ações preventivas do avanço do déficit cognitivo em população idosas podem 

ser efetivas na prevenção de incapacidades funcionais 53.  

A manutenção da capacidade funcional pode ter implicações para a 

qualidade de vida dos idosos, por estar relacionada com a capacidade do 

indivíduo de se manter na comunidade, desfrutando da sua independência até 

as idades mais avançadas. Os achados deste estudo sugerem que a 

prevenção e o controle do déficit cognitivo podem melhorar as atividades e, 

conseqüentemente, promover o bem-estar dessa população 2. 
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VI- CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente trabalho possibilitaram a formação de um perfil 

do desempenho cognitivo da população idosa que vive na região oeste da 

Cidade do Natal-RN.  

Os resultados apontam dados compatíveis com a literatura especializada, 

onde se pôde verificar a influência do desempenho cognitivo na manutenção da 

capacidade funcional em populações idosas.  

Foram encontrados níveis elevados de idosos com nenhuma ou pouca 

escolaridade, o que sugere associação indireta com níveis de desempenho 

cognitivo. 

A idade e o nível de escolaridade estão fortemente associados com o 

desempenho cognitivo na população estudada.  

Na amostra estudada foram encontradas relações de associação entre o 

nível de desempenho cognitivo e a capacidade para desenvolvimento das 

atividades básicas e instrumentais para a vida diária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 42

VII- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os nossos resultados põem de relevo a necessidade de realização de 

estudos longitudinais em populações geriátricas de baixa renda, no sentido de 

avaliar o impacto de fatores preditores, como o declínio cognitivo, no 

desenvolvimento da incapacidade funcional em idosos. 

 A identificação e compreensão dos fatores associados ao declínio do 

estado funcional dos idosos que vivem na comunidade poderão reduzir o 

impacto dessas condições na capacidade funcional através da aplicação de 

medidas preventivas voltadas para esse fim.  

O conhecimento das associações entre as dimensões de saúde da 

população idosa permitirá uma melhor planificação de programas 

especializados de atenção à saúde de caráter multidimensional, baseados em 

protocolos de atividades físicas dirigidas a esses tipos de sujeitos visando uma 

atuação de caráter preventivo. 

 Os resultados do estudo ratificam a necessidade de formulação de 

novas políticas de ação para saúde dos idosos, através de provisão de 

assistência e desenvolvimento de serviços de saúde especializados, 

treinamento de profissionais e de serviço de suporte para o cuidador.   
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ANEXO 1 – Artigo científico. 
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APÊNDICE 1 –  QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

I- IDENTIFICAÇÃO     Prontuário________________ 
 
Nome:___________________________________________________ 
Endereço:________________________________Unidade de Saúde_________________ 
Rua_________________________________________nº_____apto_____Bairro_______ 
Tel. Contato: _______________________Procurar______________________________ 
Entrevistador: ________________________________Data da Entrevista:_ _____/_____/_____ 
 
II- ASPECTOS GERAIS 
 
Idade:____ Data de nascimento: ___/___/___Natural de ________________U.F._________ 

Sexo: (    ) M (    ) F 

Cor: (    ) Branca (    ) Parda (    ) Negra  

Estado civil: Casado (a) / junto (   ) Viúvo (a) (    )solteiro (a) (   )Divorciado (a) / separado (a) (  ) 

Escolaridade:  Analfabeto(    )  Fundamental 1ª(    )  2ª(    )  3ª(    )  4ª(    )   médio 5ª(    )  6ª(    )  

7ª(    )  8ª(    )   

 2º Grau  incompleto (    )  completo (    )   Superior  incompleto (    )  completo (    )   

MORADIA   Tipo de construção: Tijolo (    )Taipa (    ) Outro (    ) Proprietário (    ) SIM  

(    ) NÃO    

 Cedido: Por parentes (    ) Por outros (    )       Paga o aluguel com recursos próprios?  

SIM (    )  NÃO (    )  

Dependências:Terraço (    ) Sala (    ) Cozinha (    ) Nº banheiros (    ) Nº de quartos (    )  Área 

de serviço (    )  Garagem (    ) 

A casa onde mora tem: Luz elétrica (    )    Água encanada (    )    Fogão a gás (    )   Geladeira 

(    )   Rádio (    )   Equip. de som (    )  TV (    )    Telefone fixo (    )   Carro  (    )  

Reside:   Só (    )    Com pessoas não aparentadas  (    ) com parentes próximos (    )   _______ 

Com filhos (    )   Com esposo / esposa (    ).  Quantas pessoas habitam na casa? (     )   

Como se sente em relação à sua atual moradia? 

Confortável  SIM (    ) NÃO (    )  Se dá bem com todas as pessoas com  quem mora ?  

SIM (    )   NÃO (    )  Qual o principal problema?___________________________________ 

Isso lhe aborrece ou preocupa?  nada (    )   pouco  (    )   Mais ou menos (    )   Muito  (    )   

Muitíssimo  (    ) 

Renda Familiar não (    ) Até 1 salário (    )  Até 2 salários (    )   Até 3 salários (    ) Até 4 

salários (    )+ 5 (    ) 

Fonte da renda: Salário (    ) Aposentadoria (    ) Pensão (    )Filhos / Parentes(    )Outros_____  
 
Atividade profissional: Atual:___________________Passada:___________________________ 

(se aposentado)Aposentado(a) aos _____anos por:  Idade (    )  Tempo de serviço (    )   

Invalidez (    ) devido a_______________________________. 
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APÊNDICE 2 – Avaliação  da Capacidade Funcional  
 

ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (AVD) 

 
Nome:______________________________________________________Idade:_____ 
 
1- O(a) Sr.(a), capaz de fazer sozinho(a) as seguintes atividades: 
 

AIVD’S 
 

Sair de casa utilizando um transporte (ônibus, van, táxi, trem, metrô, barca, etc  
( )  Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica 
    

Sair de casa dirigindo seu próprio carro 
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica 
 

Sair de casa para curtas distâncias (caminhar pela vizinhança)    
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica 
   

Preparar sua própria refeição 
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica  
              
 Comer a sua refeição 
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente     ( ) não se aplica 
   

Arrumar a casa, a sua cama 
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica    
     

Tomar os seus remédios 
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica       
 

AVD’S 
 

Vestir – se         
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente  ( ) não se aplica     

 
Pentear seus cabelos 

( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica    
 

Caminhar em superfície plana 
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica   
 

Subir/descer escadas 
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica     
 

Deitar e levantar da cama   
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica    
 

Tomar banho  
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica    
 

Cortar as unhas dos pés 
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( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica   
 

 Ir ao banheiro em tempo 
( ) Independente   ( ) parcialmente dependente   ( ) dependente   ( ) não se aplica    
                                            
 
2. Qual a pessoa que mais lhe ajuda nessas tarefas? 
(  ) Esposo(a) / companheiro(a)                   (  )Filho                                (  )Filha 
(  )Uma outra pessoa da família                   (  )Um(a) empregado(a)      (  )Outro  
(  )N.A.                                                          (  ) N.S./N.R. 
 
        
3. No seu tempo livre o(a) Sr.(a) faz (participa de) alguma dessas 
atividades: 
(  ) Ouve rádio        (  ) Assiste a televisão               (  ) Lê jornal  
(  ) Lê revistas e livros       (  ) Recebe visitas      (  ) Vai ao 
cinema, teatro, etc   
(  ) Anda pelo seu bairro          (  )Vai à igreja (serviço religioso)   (  ) Vai a jogos 
(esportes)     
(  ) Pratica algum esporte        (  )Faz compras     (  )Sai para visitar 
os amigos  
(  ) Sai para visitar os parentes                           (  )Sai para passeios longos 
(excursão)  
(  )Sai para encontro social ou comunitário  (  )Costura, borda, tricota   
(  ) Faz alguma atividade para se distrair (jogos de cartas, xadrez, jardinagem, 
etc.) 
( ) Outros 
 
        
4. O(a) Sr.(a) está satisfeito(a) com as atividades que desempenha no seu  
tempo livre? 
(  )Sim            (  )Não             (  )N.S./N.R. 
 
 
5. Quais são os principais motivos de sua insatisfação com as atividades  
        que o(a) Sr.(a) desempenha no seu tempo livre? 
(  ) Problema com o custo    
(  ) Problema de saúde que o(a) impede de se engajar em uma atividade  
(  ) Problema com falta de motivação em fazer coisas (tédio, aborrecimento) 
(  )Problema de transporte que limita seu acesso aos lugares que deseja ir  
(  )Outras razões  
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APÊNDICE 3 – Avaliação da Cognição 
 
AVALIAÇÃO DO ESTADO MENTAL (MINI MENTAL STATE EXAMINATION) 

 
 
Paciente_________________________________________________Idade_________ 
 
Entrevistador________________________________________ Data ____/____/200__ 
 
Agora vamos fazer algumas perguntas para saber como  vai a sua memória. Sabemos que 

com o tempo, as pessoas vão tendo mais dificuldade para se lembrar das coisas. Não se 
preocupe com o resultado das perguntas. 

 
ORIENTAÇÃO TEMPORAL 
Dia da semana  Certo (    )  Errado (    ) 
Mês     Certo (    )  Errado (    ) 
Data do mês    Certo (    )  Errado (    ) 
Ano     Certo (    )  Errado (    ) 
Hora aproximada Certo (    )  Errado (    ) 

Escore (máximo cinco pontos)  _____ 
 

(Para o dia do mês admite-se uma tolerância de um dia a mais ou a menos. Com relação às 
horas sem olhar para o relógio, admite-se uma tolerância de uma hora a mais ou a menos) 
 
ORIENTAÇÃO ESPACIAL- Onde estamos 
Local em que se encontra   Certo (    )  Errado (    )   ( CREAI, Clínica, Hospital etc) 
Local específico         Certo (    )  Errado (    )   (sala, consultório etc) 
Bairro ou rua próxima         Certo (    )  Errado (    ) 
Cidade                       Certo (    )  Errado (    ) 
Estado                       Certo (    )  Errado (    ) 

Escore (máximo cinco pontos) _____ 
 

REGISTRO- Repita as seguintes palavras 
Vaso  Certo (    )  Errado (    ) 
Carro  Certo (    )  Errado (    ) 
Tijolo  Certo (    )  Errado (    ) 

Escore  (máximo três pontos) _____ 
 

(Caso o paciente repita as três palavras em qualquer ordem, computa-se três pontos. Cada 
palavra 1 ponto) 
 
CÁLCULO E ATENÇÃO      

100 – 7 = ______           Certo (    )  Errado  (    )   
   93 – 7 = ______  Certo (    )  Errado (    )                 
   86 – 7 = ______  Certo (    )  Errado (    )    
   79 – 7 = ______  Certo (    )  Errado (    )     
   72 – 7 = ______  Certo (    )  Errado (    )     
 
                                                                                     Escore (máximo 5 pontos) _____ 
 
MEMÓRIA RECENTE: Quais foram as palavras que eu pedi que você repetisse há pouco? 
1.Vaso  Certo (    )  Errado  (    ) 
2.Carro Certo (    )  Errado  (    ) 
3.Tijolo Certo (    )  Errado  (    ) 

Escore (máximo três pontos) _____ 
 
LINGUAGEM – Vou lhe mostrar dois objetos para que você me diga o nome deles 
 
 Relógio  Certo (    )  Errado (    ) 

 Caneta  Certo (    )  Errado (    ) 
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Escore (máximo dois pontos) _____ 
 

LINGUAGEM – Por favor, repita a seguinte frase: 
 

“Nem aqui, nem ali, nem lá” Certo (    )  Errado (    ) 
Escore (máximo um ponto) _____ 

 
COMANDO DE TRES ESTÁGIOS – Pegue este papel com a mão direita, dobre-o pela metade 
e coloque-o em cima da mesa. 
 
Pegar o papel com a mão direita Certo (    )  Errado (    ) 
Dobrar pela metade   Certo (    )  Errado (    ) 
Colocar  sobre a  mesa  Certo (    )  Errado (    ) 

                     Escore (máximo três pontos) _____ 
 
LEIA ESSA FRASE E FAÇA O QUE ELA PEDE: 
 
                      “FECHE OS OLHOS”          Escore (máximo um ponto) _____ 
 
 
POR FAVOR, ESCREVA OU DIGA UMA FRASE OU PENSAMENTO QUALQUER. 
 
 
 
 
 
 

Escore (máximo um ponto) _____ 
 
 

AGORA TENTE COPIAR ESSE DESENHO 
 
 

 
 

 
Escore (máximo um ponto)_____ 

 
 
Escolaridade: Analfabeto(    )  Fundamental 1ª(    )  2ª(    )  3ª(    )  4ª(    )   médio 5ª(    )  6ª(    )  
7ª(    )  8ª(    )  2º Grau  incompleto (    )  completo (    )  Superior  incompleto (    )  completo (    )        
Escore total_____ 
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APÊNDICE 4 – Parecer Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos – UFRN 
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APÊNDICE 5 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Paciente 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PACIENTE 
 
TÍTULO: Impacto do Déficit Cognitivo na Capacidade Funcional da População 
Idosa do Distrito Oeste da Cidade do Natal-RN 
 
INVESTIGADORES: Keithlen Cruz Moreira 
    
                                  Prof º orientador Ricardo Oliveira Guerra 
                                
NOME DO PARTICIPANTE:_________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Este termo de consentimento livre e esclarecido poderá conter palavras que 
você não entende. Peça a uma pessoa da equipe de estudo para explicar 
qualquer palavra ou informação que você não tenha entendido claramente. 
 
OBJETIVO DO ESTUDO 
Você está sendo convidado a participar de um estudo epidemiológico. O 
objetivo deste estudo é analisar o impacto do déficit cognitivo na saúde e 
capacidade funcional na população idosa do distrito oeste da Cidade do Natal-
RN. A população idosa vem aumentando em todo o mundo, especialmente nos 
países em desenvolvimento. Existem suficientes evidências que o processo de 
envelhecimento traz consigo uma série de mudanças tanto morfológicas como 
funcionais, fazendo com que se diminua a capacidade individual para enfrentar 
a demanda necessária para a manutenção de uma vida saudável e às 
agressões do meio. 
 
DESENHO DO ESTUDO 
A população selecionada para participar das atividades será composta por 
idosos de ambos os sexos, com idade acima de 60 anos, residentes na região 
oeste do município de Natal, cadastrados no PSF (Programa de Saúde da 
Família) de seu bairro. Indivíduos Institucionalizados não serão incluídos no 
estudo. Para compor a amostra, será selecionado de forma aleatória um 
número ideal de domicílios onde residam uma ou mais pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos. De uma população de 14597 pessoas maiores de 
60 anos, residentes no distrito oeste (IBGE-censo demográfico 2000), será 
obtida uma amostra de 274 pessoas para participar do estudo. Essas pessoas 
serão entrevistadas, a fim de se descrever a população geriátrica com relação 
aos aspectos sociodemográficos, a comorbidade, a função cognitiva, a saúde 
percebida e o estado funcional. 

 

PROCEDIMENTOS 
Se você concordar em participar do estudo, será submetido a uma avaliação 
inicial através da aplicação de um protocolo. Neste serão verificados os 
aspectos biológicos e de saúde física, e o nível de cognição.  
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As atividades serão realizadas uma vez, em um único dia, pré-determinado 
junto com as agentes de saúde no período entre setembro/2005 e 
fevereiro/2006. 
 
CUSTOS 
Todos os serviços profissionais exigidos como parte deste estudo, serão 
gratuitos. 
 
CONFIDENCIALIDADE 
Sua identidade será preservada em todas as situações que envolvam 
discussão, apresentação e/ou publicação dos resultados da pesquisa. Somente 
suas iniciais identificarão as informações coletadas sobre você. Os registros 
que identificam você e este termo de consentimento poderão ser inspecionados 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRN, além do Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFRN e/ou sua representação nacional em Brasília.Não 
haverá qualquer forma de gratificação pela participação no experimento e os 
resultados obtidos a partir dele serão propriedade exclusiva dos pesquisadores, 
podendo ser divulgados de quaisquer formas (escrita e oral), a critério dos 
mesmos. 
 
PARTICIPAÇÃO/RETIRADA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO 
Sua participação é voluntária. Você é livre para aceitar participar deste estudo 
ou poderá retirar-se a qualquer momento. 
 
QUEM CONTACTAR EM CASO DE DÚVIDA 
Se você tiver alguma dúvida sobre este estudo ou algum problema relacionado 
à pesquisa, deverá entrar em contato com a investigadora do estudo, Keithlen 
Cruz Moreirade Castro,  através do telefone 8804 1129 ou na rua Serra do 
Salitre nº 8000 – Cidade Satélite – CEP 59068-130 – Natal/RN  
 
Não assine nem date este formulário a menos que você tenha tido a 
oportunidade de esclarecer suas dúvidas e tenha recebido respostas 
satisfatórias a todas as suas perguntas. 
 
CONSENTIMENTO INFORMADO 
Li e entendi as informações acima. Perguntei e discuti os detalhes do estudo 
com uma pessoa da equipe de pesquisa. Concordo em participar desse estudo 
baseado nas informações fornecidas. Entendo que receberei uma cópia 
assinada e datada deste termo de consentimento. 

  Natal,________________2005 
 

__________________________________________________ 
Participante ou  Guardião Legal 
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ABSTRACT  

 
Functional disability and cognitive impairment are conditions related to the 

process of human aging. Cognitive impairment is considered an important 

predictive factor for functional disorders in elderly populations. This study has 

multidisciplinary characteristic in it elaboration and execution, and it is cross-

sectional study that analyzes the association between cognitive performance 

and functional capacity in an elderly population sample in Natal, Brazil. A total 

of 213 elderly persons were assessed by the BOAS Multidimensional 

Questionnaire (Brazil Old Age Schedule) and the Mini-Mental State 

Examination (MMSE).  The results of multivariate analysis and linear regression 

showed that age and schooling level are factors associated with cognitive 

performance in the elderly of this study. The final explicative model, elaborated 

by logistic regression, found that cognitive performance was the only predictive 

variable of functional incapacity for the activities of daily life even when adjusted 

for sociodemographic variables. The identification of factors associated to the 

decline of community elderly’s functional state be able reduce impact of these 

conditions in functional capacity through the application of writs of prevention 

directed toward this end.  

KEY-WORDS:  Elderly, Elderly with disabilities functional, Cognitive 

impairment. 
 


