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RESUMO 

Introdução/objetivos: A avaliação do estado de saúde de idosos institucionalizados 
é considerada prática essencial à promoção e recuperação da sua saúde, a qual 
deve incluir a investigação de aspectos multidimensionais e multidisciplinares 
relacionados ao envelhecimento saudável. O estudo objetivou avaliar as condições 
de saúde dos idosos residentes em instituições de longa permanência (ILPI) do 
município de Natal – RN. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal, 
envolvendo seis ILPI filantrópicas, com uma população de 243 idosos. A coleta de 
dados se deu por meio de entrevistas com os idosos nas instituições mediante a 
aplicação de um questionário com informações sócio demográficas, saúde e 
institucionalização, além de várias facetas multidisciplinares que envolvem a  escala 
de avaliação cognitiva (Mini Exame do Estado Mental); o índex de KATZ, para 
avaliação das atividades da vida diária e uma análise do estado nutricional com 
questões antropométricas (peso, estatura, circunferência abdominal) e Índice de 
Massa Corpórea. Participaram do estudo todos os idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos, que aceitaram responder a entrevista e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e/ou a impressão datiloscópica. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, sob parecer n° 164/2011. Resultados: Os participantes do estudo incluem 
243 idosos, sendo a maioria  mulheres (172 = 70,7%), com média de idade de 79 ± 
9,44 anos. 124 idosos são solteiros (51,0%) e 66 viúvos (27,0%). A prática de 
atividades físicas não é rotina nas instituições, onde a maioria dos idosos (82,7%; n 
= 201) não realiza nenhum tipo de atividade. 78% dos idosos (n = 192) chegou a 
instituição sendo levados por familiares, enquanto que apenas 18% (n = 44 idosos) 
por vontade própria e 4% (n = 7 idosos) não souberam responder. Quanto aos 
aspectos cognitivos, identificou-se que 64,2% dos idosos (n = 156) apresentaram 
alterações significativas dentro da pontuação dos escores com restrições em 
responder aos demais questionamentos durante a entrevista por apresentarem 
limitações cognitivas e/ou dificuldades senso perceptivas.Conclusão: O presente 
estudo evidenciou alterações cognitivas na maioria dos idosos institucionalizados 
impossibilitando-os a continuidade da realização da avaliação global da saúde. A 
identificação correta da perda cognitiva em idosos é de suma importância para  a 
equipe de saúde a fim de promover a detecção precoce de alterações cognitivas e a 
adoção de tratamento adequado, no sentido de contribuir para uma melhor 
qualidade de vida desta população. 
 
Palavras-Chave: Envelhecimento, Idoso, Instituição de longa permanência para 
idosos, Saúde do Idoso. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

O fenômeno da velhice é algo presente nas diversas épocas e lugares, 

fazendo parte da evolução da civilização humana. No entanto, este constructo sócio-

histórico e psicológico ao longo dos tempos vem proporcionando desafios 

constantes, desencadeando a necessidade de discussão do tema por todas as 

áreas do conhecimento, manifestando-se de forma rápida e distinta nos países, 

trazendo grandes desafios para as políticas públicas em assegurar a continuidade 

do processo de desenvolvimento econômico e social, garantindo a eqüidade entre 

os grupos etários na partilha dos recursos, direitos e responsabilidades sociais.  

 Os recentes indicadores biológicos, sociais, econômicos e científicos apontam 

para a necessidade de redefinir conceitos, valores, sentimentos e relações, bem 

como reelaborar funções e papéis, no sentido de garantir um envelhecimento ativo e 

socialmente inserido. A ciência, embora tente acompanhar essas transformações, 

nem sempre tem conseguido obter respostas satisfatórias aos diversos aspectos que 

envolvem o envelhecimento humano.  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS)  definiu como critério para debater 

sobre as questões demográficas do envelhecimento populacional a classificação do 

idoso que define a população idosa como aquela que tem idade a partir de 60 anos, 

para os países considerados em desenvolvimento, enquanto esse limite sobe para 

65 anos de idade no caso dos países desenvolvidos(1).   

Antes considerado um fenômeno, o envelhecimento hoje faz parte da 

realidade da maioria das sociedades, sendo considerado um processo universal, 

marcado por mudanças biopsicossocial inerente ao processo da vida que varia de 

indivíduo para indivíduo, de acordo com sua genética, hábitos de vida e meio onde 

está inserido, contribuindo assim para um novo perfil populacional trazendo novos 

desafios para a sociedade com conseqüências diretas no sistema de saúde 

pública(2).    

Na população brasileira, o rápido processo de envelhecimento se dá em 

razão de uma transição que tem como principais fatores relevantes a diminuição das 

taxas de mortalidade e fecundidade, maior domínio das doenças infecto-

contagiosas, vacinações sistemáticas e os novos e modernos processos 

terapêuticos existentes no combate às doenças em geral. A Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) confirmou essa tendência na pesquisa do Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde pessoas com mais de 60 anos, já 

representam 12,1% da população total, com aproximadamente 23,5 milhões de 

brasileiros, mais que o dobro do registrado em 1991, quando a faixa etária 

contabilizava 10,7 milhões de pessoas (3).    

 De acordo com a pesquisa de Tábuas de Mortalidade divulgada em dezembro 

de 2011 pelo IBGE, a proporção de idosos deverá aumentar pelo aumento da 

expectativa de vida dessa população, que em 2007 era de 72,48 anos (os idosos 

representavam 9,6% da população), passando para 72,7 anos em 2008. A 

expectativa do brasileiro nascido em 2009 alcançou 73,2 anos de vida; em 2010, a 

expectativa de vida era de 73,5 anos e em 2011, era de 74 anos e 29 dias. Ao longo 

de três décadas, o aumento foi de 10 anos e 11 meses na expectativa de vida(3).   

 Estimativas da OMS apontam que o período de 1975 a 2025 será 

considerado a era do envelhecimento, onde a população de idosos no país crescerá 

16 vezes.  Com isso, o Brasil ocupará o sexto lugar no total de idosos, alcançando, 

em 2025, aproximadamente 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de 

idade(4)
.   

 Em relação ao Estado do Rio Grande do Norte, a PNAD/2011 contabilizou 

uma população total de 3.252.000 habitantes. Revela ainda que a população com 

faixa de 60 anos ou mais, passou a ter um aumento representativo de pessoas 

devido a ampliação na expectativa de vida, totalizando 385.000 habitantes em 2011, 

ou seja, 11,84% da população total. De acordo com as estatísticas apresentadas, 

comparando o período de 2001 a 2011, a população do Rio Grande do Norte 

apresentou um crescimento de 52,7% no número de idosos (com mais de 60 anos) 

(3).   

 Concomitante a essa realidade na população brasileira, o envelhecimento tem 

sido acompanhado por transformações acentuadas nos arranjos familiares cujas 

mudanças passam a comprometer sua função do cuidar, proteger e acolher parentes 

idosos e dependentes para as atividades básicas da vida diária (AVD) (5)
.      

 Observa-se ainda a repercussão nas características epidemiológicas da 

população com uma importante transformação do perfil das doenças na substituição 

gradual da mortalidade por doenças infecto-parasitárias para as crônico-

degenerativas, onde os problemas de saúde modificam-se com o decorrer dos 

anos(6)
.  Percebe-se que nas alterações relacionadas com a idade estão a presença 

de fatores de risco e a ocorrência dessas doenças que determinam para o idoso 
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certo grau de dependência, relacionado diretamente com a perda de autonomia e 

dificuldade de realizar as AVDs, o que pode interferir na sua qualidade de vida, 

prejudicando a independência e autonomia dos indivíduos que terminam por 

requerer diversas modalidades de atendimento, entre elas, àquela prestada por uma 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) (7,8,9,10) . 

 Importante frisar que há também relações entre os fatores sociais como 

abandono, rejeição familiar, inexistência de familiares, baixa renda, falta de recursos 

humanos para a assistência, entre outros, e os motivos de inserção dos idosos nas 

diferentes modalidades assistenciais(11)
. Em relação aos idosos institucionalizados, é 

importante a verificação das informações que comprovem as alterações decorrentes 

do processo de envelhecimento e das alterações associadas, permitindo assim, 

atuarmos de forma mais efetiva (12).   

       Essas modificações, inerentes ao avanço da idade, associados ou não a 

doenças, podem causar impacto nas habilidades corporais necessárias à 

manutenção plena da independência, do cuidado de si e da autonomia acarretando 

perdas progressivas da capacidade de adaptação ao meio ambiente tornando o 

indivíduo mais vulnerável aos processos patológicos nesse grupo (13).  

 Dentre os sistemas mais comprometidos com o processo de envelhecimento, 

o sistema nervoso central é o mais atingido tanto por fatores intrínsecos (genéticos) 

como extrínsecos (meio ambiente, metabolismo, radicais livres e outros), afetando, 

conseqüentemente, as funções mais nobres do organismo, como aquelas que 

capacitam o indivíduo para a vida social, diminuindo a capacidade intelectual, com 

alterações da memória, raciocínio lógico, juízo crítico, funções práxicas e gnósicas, 

na orientação do espaço, fala e outras formas de comunicação, e ainda na 

afetividade, personalidade e na conduta. Entretanto, todos os sinais de deficiências 

neurológicas presentes na senilidade podem não ocorrer na senescência ou, se 

presentes, serão com menor intensidade, tanto na diversidade quanto na perda da 

capacitação de vida social (14).   

Na maioria dos idosos, essas alterações ocorrem tão lentamente, que a 

própria estimulação psicossocial-afetiva é capaz de superar esses possíveis déficits 

neurofuncionais (15). Autores observam uma discrepância já conhecida entre as 

limitações funcionais e incapacidades apresentadas por idosos institucionalizados e 

as ocorridas naqueles residentes nas comunidades (16)
 e enfocam a importância de 

uma equipe multidisciplinar no cuidado do idoso, o que possibilita uma avaliação 
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ampla e precisa que culminará em tratamentos mais eficientes, além de promover a 

saúde (17,18,19).  

Como muitas destas perdas nas aptidões físicas, cognitivas e no suporte 

social são permanentes, estes declínios traduzem-se em desafio para os 

profissionais que cuidam de idosos institucionalizados, especialmente no que tange 

ao modo de promover a assistência e o cuidado a esta população, para atender às 

especificidades da pessoa idosa. A OMS propõe adoção de  modelos capacitadores 

da assistência propostos pela visam estimular a adoção de atitudes que prolonguem 

a independência à medida que as pessoas envelhecem (20).  

Nesse sentido, o envelhecimento ativo dos idosos residentes em ILPI deve 

permear todas as ações de cuidado dos profissionais de saúde, inclusive junto 

àqueles idosos que são frágeis, fisicamente incapacitados e que requerem cuidados. 

O cuidado gerontológico deve estar pautado no princípio da integralidade, voltado 

para a promoção da saúde e almeja o envelhecimento ativo e melhor qualidade de 

vida para os idosos (13). 

 Apesar de o envelhecimento populacional ser amplamente reconhecido como 

uma das principais conquistas sociais do século XX, reconhece-se, também, que 

este traz grandes desafios para as políticas públicas que contemple este segmento 

populacional. Nos países desenvolvidos, ocorreu em um cenário socioeconômico 

favorável, o que permitiu a expansão dos seus sistemas de proteção social. Nos 

países em desenvolvimento e, especificamente, no caso brasileiro, o acelerado 

processo de envelhecimento está ocorrendo em meio a uma conjuntura recessiva e 

a uma crise fiscal que dificultam a expansão do sistema de proteção social para 

todos os grupos etários e, em particular, para os idosos (21).   

 Considera-se como o marco inicial para o estabelecimento de uma agenda 

internacional de políticas públicas para a população idosa criada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) a primeira Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento 

ocorrida em Viena, em 1982(22), considerada o primeiro fórum global 

intergovernamental centrado na questão do envelhecimento populacional e que 

resultou na aprovação de um plano global de ação com intuito de comprometer os 

países, e em particular os governos, em relação à nova questão social do 

envelhecimento populacional, onde  ficou definida que a população idosa dos países 

em desenvolvimento é aquela que tem idade a partir de 60 anos, e nos países 

desenvolvidos considera-se idoso a pessoa com idade a partir de 65 anos(22).  
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 Apesar da atenção do Plano de Viena estar voltado para os países 

desenvolvidos, muitos países em desenvolvimento incorporaram progressivamente a 

questão do envelhecimento e criaram leis que favorecem a população idosa, 

levando a um avanço importante nas políticas e programas voltados às pessoas 

idosas (23).  

 No Brasil, a trajetória das políticas públicas de atenção ao idoso teve como 

marco importante a Constituição Federal de 1988, que introduziu,  em suas 

disposições,  o conceito de Seguridade Social, fazendo com que a rede de proteção 

social alterasse o seu enfoque,  estritamente assistencialista, passando a ter uma 

conotação ampliada de cidadania (24).  

 Ao longo da década de 1990 foram regulamentados diversos dispositivos 

constitucionais referentes às políticas setoriais de proteção aos idosos. Em 1994 foi 

aprovada e instituída no Brasil a Política Nacional do Idoso (PNI) fundamentada na 

Lei 8.842/94, regulamentada pelo Decreto 1948/96 que consiste em um conjunto de 

ações governamentais com o objetivo de assegurar os direitos sociais dos idosos, 

garantir condições para um envelhecimento saudável, onde sejam respeitados o 

direito e a dignidade da pessoa, assim como de diminuir o isolamento social advindo 

de estereótipos e preconceitos em relação à velhice 
(25).   

 Tendo em vista as dificuldades sociais e de saúde vivenciadas pelos idosos 

que não são suficientes e adequadas às especificidades da demanda existente e a 

necessidade deste setor dispor de uma política, devidamente expressa, relacionada 

à saúde do idoso,  foi publicada a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), como 

parte da PNI, em 1999, cujo Decreto – Lei foi promulgado através da Portaria 

Ministerial n.º 1.395/99 (26). Considera que o principal problema que pode afetar o 

idoso, como conseqüência da evolução de suas enfermidades e de seu estilo de 

vida, é a perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e 

mentais necessárias para a realização de suas atividades básicas e instrumentais da 

vida diária (27).  

 Mais recentemente foi aprovado o Estatuto do Idoso, transformado na Lei nº. 

10.741/03, que veio ao encontro dos direitos e das necessidades da pessoa humana 

na velhice, elaborado com intensa participação das entidades de defesa dos 

interesses das pessoas idosas, ampliando a resposta do Estado e da sociedade às 

necessidades dessas pessoas (28).   
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Na busca de reafirmar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

prever compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que 

apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira, foi 

estabelecido em 2006 o Pacto pela Saúde, contemplando o Pacto pela Vida que 

coloca a atenção à Saúde do Idoso, como uma de suas prioridades, objetivando 

implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, publicada em 1999, uma 

vez que é função das políticas de saúde contribuir para que mais pessoas alcancem 

as idades avançadas com o melhor estado de saúde possível(29).   

Até aqui, as propostas dos programas apresentados estão em sintonia com 

as diretrizes nacionais e internacionais para o envelhecimento. Porém, os 

mecanismos e os processos para a implementação dessas propostas ainda são 

muito morosos, dificultando a concretização dos resultados. Essa realidade aponta 

para o fato de que a falta de políticas públicas e as dificuldades de implementação 

das já existentes impossibilitam a melhoria da qualidade de vida, determinando o 

aumento da incapacidade e da dependência, o que pode conduzir ao aumento da 

demanda pela institucionalização (30).    

Nesse contexto, a realidade da institucionalização não pode deixar de ser 

considerada, mas, ao contrário, precisa ser conhecida para ser avaliada e 

melhorada, ou adequada às necessidades da população que dela necessitar.  

Cuidados de longa permanência dirigem-se aos idosos que perderam parte de sua 

autonomia física e mental e a família não possui meios financeiros, físicos ou 

emocionais para a prestação dos cuidados necessários (31).    

A PNI define as modalidades de serviços ao idoso no Brasil, assim como 

estabelece normas para seu funcionamento, pela Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 283, de 26 de setembro de 2005, que aprova o Regulamento Técnico que 

define normas de funcionamento para as Instituições de Longa Permanência para 

Idosos(32), que compreendem instituições governamentais ou não governamentais, 

de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e 

dignidade e cidadania. No município de Natal - RN, a legislação aplicada as ILPI 

segue as diretrizes do  Decreto de nº 8.204/2007, que regulamenta o funcionamento 

desses estabelecimentos(34).  

De acordo com estudo realizado com idosos institucionalizados no município 

de Natal em 2007(2), verificou-se que não havia a realização de acompanhamentos 



18 

 

sistemáticos de sua saúde pela equipe de saúde local, assim como uma 

padronização de formulários de avaliação global da saúde nos aspectos da 

multidimensionalidade, identificando-se a ausência de protocolos formais. Ainda no 

referido estudo os idosos referiram insatisfação com sua qualidade de vida quanto a 

sua autonomia dentro dos espaços das ILPI.   

Dessa forma, considerar o idoso em suas múltiplas dimensões torna-se 

fundamental para aprimorar o atendimento nas ILPI por se constituírem num grupo 

diferenciado.  Assim, o presente estudo apresenta o pressuposto de que a 

institucionalização pode resultar em alterações na funcionalidade dos idosos, nas 

funções cognitivas, sensoriais e autonomia.  Dessa forma, contribui com risco 

aumentado do idoso desenvolver diversas patologias e agravos à saúde, que 

associados ao isolamento afetivo e social, poderão contribuir para a crescente 

redução na sua autonomia e conseqüente capacidade funcional. Evidencia-se que, 

por meio de protocolos de avaliação multidimensional da saúde, adaptados à 

realidade da população, ser possível a identificação dos problemas de forma rápida 

e eficaz possibilitando intervenção e possível melhora das condições de saúde e da 

qualidade de vida desses idosos. 

 
 
1.1 Objetivos  
 

1.1.1 Geral 

 - Avaliar as condições de saúde de idosos residentes em instituições de longa 

permanência. 

 

1.1.2 Específicos 

 

 - Caracterizar os idosos nos aspectos sócio demográficos, saúde e 

institucionalização; 

 - Avaliar o desempenho das funções cognitivas dos idosos; 

 - Propor a elaboração de um protocolo de avaliação multidimensional para idosos 

institucionalizados, embasado na literatura científica específica e complementada 

por informações de evidências clínicas do serviço e impressões observadas em 

inspeções sanitárias. 
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1.2. Justificativa 
 

 

O rápido envelhecimento populacional brasileiro, principalmente da população 

muito idosa, tem despertado incertezas acerca das atuais condições de cuidados 

disponíveis a esses longevos (23). Identifica-se na maioria das ILPI ausência de 

informações sobre o estado de saúde dos idosos, assim como uma carência no 

acompanhamento sistemático por uma equipe multidisciplinar de saúde na 

perspectiva de preservar a autonomia e a qualidade de vida dos residentes(3).    

 Diante dessas tendências e do aumento da longevidade no atual panorama 

da realidade populacional brasileira e da demanda crescente de instituições, cresce 

a importância de estudos baseados em medidas do estado de saúde entre os idosos 

institucionalizados para nortear decisões relativas à definição de prioridades para o 

cuidado com o intuito de proporcionar maior qualidade de vida a essa população.  

 A avaliação global da pessoa idosa residente em ILPI para orientar 

intervenções específicas e seu acompanhamento é fundamental no combate das 

dependências preveníveis e na promoção de uma vida mais ativa possível e torna-se 

fundamental para orientar intervenções específicas e seu acompanhamento na 

promoção da saúde e de uma vida mais ativa e na prevenção das dependências.  A 

partir desse reconhecimento, é possível identificar os idosos mais frágeis e 

potencialmente expostos a riscos, bem como direcionar esforços para a manutenção 

das habilidades, potencialidades e capacidade funcional.  

Entretanto, a realização dessas avaliações e intervenções sistematizadas em 

ILPI não representam ainda um procedimento usual. O reconhecimento das aptidões 

cognitivas em idosos residentes em ILPI mediante a aplicação de testes 

neuropsicológicos permite ao gestor e aos profissionais de saúde adequar o cuidado 

prestado às necessidades e às possibilidades do idoso.  

 Por outro lado, os diagnósticos situacionais, além de proporcionar aos 

gestores e aos profissionais de saúde adequar o cuidado prestado às necessidades 

e às possibilidades do idoso, têm como objetivo revelar as circunstâncias e o 

contexto para propor ações e possíveis intervenções e trazer subsídios 

fundamentais para qualquer modalidade de ação junto à população idosa, além de 

possibilitar selecionar intervenções adequadas, aplicadas tanto individualmente 
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quanto em grupo, com vistas à melhoria da capacidade funcional principalmente no 

desempenho das atividades da vida diária.  

Assim, verificando-se que a determinação de fatores que influenciam a 

incapacidade funcional e as perdas cognitivas dos idosos institucionalizados pode 

auxiliar os planejadores de políticas públicas na adoção de estratégias preventivas e 

na elaboração de políticas públicas mais adequadas voltadas para atenuar os efeitos 

deletérios da institucionalização aos idosos, este estudo se propõe a desenvolver 

subsídios para o desenvolvimento de protocolo de avaliação gerontológica 

multidimensional de idosos na perspectiva de melhoria da qualidade de vida e 

diminuição das perdas principalmente entre os institucionalizados, dada sua maior 

prevalência de doenças e agravos crônicos e sua evidente menor qualidade de vida.  
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2. MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de Estudo / Local da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa foi delineada em um modelo de estudo de caráter descritivo, 

longitudinal e abordagem quantitativa, realizada em seis ILPI, definidas como abrigo 

para idosos, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, cadastradas pela Vigilância 

Sanitária do município de Natal- RN, identificadas por meio de letras (A, B, C, D, E 

F).  

 

2.2 Aspectos Éticos  

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob parecer n° 164/2011 (ANEXO 1). Os 

dirigentes das ILPI foram consultados e esclarecidos quanto a viabilidade do estudo 

e consentiram a sua realização. Todas as entrevistas foram realizadas nas próprias 

instituições, observando-se os aspectos éticos e legais no que se refere ao 

anonimato dos entrevistados, aplicados no mesmo dia, seqüencialmente, em um 

tempo médio de 30 minutos. 

 

2.3 População e Amostra  

 

 O estudo identificou uma população alvo de 243 idosos, distribuídos em: 29 

residentes na instituição A, 37 na instituição B, 22 na instituição C, 108 na instituição 

D, 34 na instituição E e 13 idosos residentes na instituição F, sendo estabelecidos 

critérios de inclusão e exclusão na participação dos idosos no estudo para a 

aplicação dos instrumentos a serem utilizados. 

Foram considerados como critérios de inclusão: estar residindo em uma das 

ILPI, apresentar comunicação verbal, não ter alterações visuais e/ou auditivas 

severas, compreender os instrumentos utilizados no estudo e ter idade igual ou 

superior a 60 anos, observando-se a definição de idoso da OMS para os países em 

desenvolvimento, como o Brasil, assim como descrito no Estatuto do Idoso(10,11). 
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Foram excluídos do estudo os idosos que estavam acamados, apresentaram 

comprometimento cognitivo acentuado, devido a doenças neurológicas ou 

psiquiátricas ou com afasia de expressão e compreensão, que impedissem a 

interação e a comunicação e, conseqüentemente, incapacitados de expressarem 

opiniões, dificultando o entendimento e a credibilidade das informações, podendo 

comprometer as respostas dos outros instrumentos.  

 

2.4. Instrumentos para Coleta de Dados 

 

 A proposta do estudo constou da aplicação de um formulário de 

caracterização dos idosos nos aspectos sócio demográficos, saúde e 

institucionalização (Apêndice 1), além da escala de avaliação cognitiva, o Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM) (ANEXO 2) a fim de identificar possíveis 

alterações com perdas cognitivas nesses indivíduos. Para avaliação do estado 

funcional dos idosos, foi utilizada a Escala de Katz (ANEXO 3) e nos aspectos 

relacionados ao estado nutricional utilizou-se de um formulário de Avaliação 

Antropométrica do Estado Nutricional contendo questões antropométricas (peso, 

estatura, circunferência abdominal e o Índice de Massa Corpórea) (ANEXO 4). 

Serviram ainda como fontes de informações as fichas de admissão dos idosos 

preenchidas nas ILPI, mediante prévia autorização dos coordenadores.  

 Os instrumentos foram aplicados pela pesquisadora e por discentes do curso 

de graduação em enfermagem, participantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Envelhecimento Humano da UFRN, além de dois bolsistas de iniciação científica, 

previamente treinados e orientados pela pesquisadora, com a realização de reuniões 

sistemáticas durante o período de coleta, onde foi realizado um estudo piloto em 

uma das instituições utilizando a técnica da entrevista com o intuito de: identificar a 

melhor estratégia de aplicação do instrumento, verificar a sua adequação às 

especificidades da população e aos objetivos propostos, verificar o tempo gasto para 

a avaliação dos idosos e assim promover as modificações necessárias. Todas as 

entrevistas foram realizadas nas próprias instituições, observando-se os aspectos 

éticos e legais no que se refere ao anonimato dos entrevistados, aplicados no 

mesmo dia, seqüencialmente, em um tempo médio de 30 minutos.  
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2.4.1. Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

 

É o instrumento mais utilizado para auxiliar no diagnóstico de possíveis 

déficits cognitivos em indivíduos de risco, especialmente em idosos, servindo como 

instrumento de rastreamento de quadros demências, além de ser um dos testes 

mais empregados e mais estudados em todo o mundo, sendo escolhido para a 

realização do rastreio(39).   

Foi desenvolvido por Folstein e McHugh(39)em 1975 na detecção de 

alterações cognitivas e traduzido por Bertolucci et al.(35) sendo composto por 

diversas questões tipicamente agrupadas em sete categorias, cada uma delas 

planejadas com o objetivo de avaliar funções cognitivas específicas, como 

orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três 

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

três palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 

ponto).  

A utilidade do MEEM é confirmada por estudos brasileiros(40), sendo que foi 

traduzido e validado para o uso na pesquisa e na clínica em indivíduos idosos 

obtendo um índice de confiabilidade adequada de 0,85 em situações de teste-

reteste, o que permite seguimento evolutivo(41,35). É um teste de aplicação 

relativamente fácil e rápida que permite rastrear distúrbios cognitivos com indícios de 

organicidade cerebral, sendo útil para avaliação da gravidade/intensidade do 

processo de eventual declínio cognitivo nos casos clínicos e para identificação de 

"casos" e "não casos" em estudos epidemiológicos na comunidade e em 

instituições(40).   

Os testes foram aplicados estabelecendo pontos de corte de acordo com a 

escolaridade do idoso entrevistado, embora a idéia fosse sempre incluir o maior 

número possível de pessoas, sendo adotados pontos de corte diferenciados de 

acordo com a escolaridade: 13 para analfabetos (n = 48), 18 para baixa/média (até 8 

anos) (n = 199) e 26 para alta escolaridade (mais de 8 anos) (n = 45) (35,36,38).  Ainda 

segundo esses autores que estudaram o problema no nosso meio, há um impacto 

importante da escolaridade sobre o desempenho e o escore no teste. Para contornar 

esse problema e adequar o instrumento aos vários níveis de instrução, esses 

autores propõem pontos de corte diferenciados para os diversos níveis de 

escolaridade.  
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O escore do MEEM pode variar de um mínimo de Zero até um total máximo de 

30 pontos. Entretanto, de acordo com Almeida(40), os escores sofrem influência 

significativa da idade e da escolaridade do indivíduo, sugerindo a necessidade de se 

utilizar pontos de corte diferenciados. Este instrumento foi aplicado pela 

pesquisadora, diretamente aos idosos, seguindo as normas propostas por 

Folstein(37). O ponto de corte utilizado neste estudo foi de 13 para indivíduos não 

alfabetizados, de acordo com as “Sugestões para o uso do mini-exame de estado 

mental no Brasil” (35,36,38).  A descrição desenvolvida nesse estudo visa permitir que 

futuras pesquisas que utilizem tal instrumento possam ser adequadamente 

comparadas com outros estudos tanto nacionais quanto internacionais.  

 

2.4.2. Índex de KATZ 

 

 A capacidade funcional é um dos importantes marcadores de um 

envelhecimento bem sucedido sendo medida por meio de instrumentos que avaliam 

a capacidade do indivíduo para executar as Atividades da Vida Diária (AVD) e 

Atividades Instrumentais da vida Diária (AIVD). No idoso, a capacidade funcional 

(CF) é definida pela ausência de dificuldades no desempenho de certos gestos e de 

certas atividades da vida cotidiana, ou seja, é a capacidade para executar atividades 

que lhe permitem cuidar de si próprio e viver independentemente em seu meio(43).  

 No presente estudo o instrumento utilizado foi a Escala de Katz(44), criada por 

Sidney Katz, em 1963, planejada para avaliar a capacidade funcional do indivíduo 

idoso, planejada para medir a habilidade da pessoa em desempenhar suas 

atividades da vida diária de forma independente e determinar as necessárias 

intervenções de reabilitação. A incapacidade de executá-las implica em alto grau de 

dependência.  

 As AVDs compreendem as atividades que se referem ao autocuidado com o 

corpo das pessoas e que, no caso de limitação de desempenho, normalmente 

requerem a presença de um cuidador para auxiliar a pessoa idosa a desempenhá-

las. São elas: Alimentar-se, Banhar-se, Deambular, Vestir-se, Mobilizar-se, Ir ao 

banheiro e manter controle sobre suas necessidades fisiológicas. O índice de 

Katz(44) pode ser pontuado no formato Likert, onde cada tarefa recebe pontuação 
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específica que varia de zero para a independência à três para dependência total. E 

no formato Guttman no escore dependente ou independente. 

 

2.5. Procedimentos de Coleta de Dados  

 

Os instrumentos foram aplicados pela pesquisadora e por discentes do curso 

de graduação em enfermagem, participantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Envelhecimento Humano da UFRN, além de dois bolsistas de iniciação científica, 

previamente treinados e orientados pela pesquisadora, com a realização de reuniões 

sistemáticas durante o período de coleta, onde foi realizado um estudo piloto em 

uma das instituições utilizando a técnica da entrevista com o intuito de: identificar a 

melhor estratégia de aplicação do instrumento, verificar a sua adequação às 

especificidades da população e aos objetivos propostos, verificar o tempo gasto para 

a avaliação dos idosos e assim promover as modificações necessárias.  

A coleta de dados se deu em duas etapas: 1ª (entre os meses de fevereiro a 

agosto de 2011) e 2ª (entre os meses de março a abril de 2012). Na primeira etapa, 

foram entrevistados todos os idosos que atendiam aos critérios de inclusão e, na 

segunda etapa, todos os sujeitos que haviam sido classificados anteriormente com o 

Miniexame do Estado Mental (MEEM), de acordo com a adoção de pontos de corte 

em relação aos critérios de escolaridade: 13 para não alfabetizados, 18 para 

baixa/média escolaridade (até 8 anos) e 26 para alta escolaridade (acima de 8 anos) 

(35,36,37,38). Após o término das entrevistas e preenchimento dos formulários em todas 

as instituições, todos os itens foram conferidos se respondidos e, em seguida, os 

instrumentos foram guardados em envelopes individuais e lacrados objetivando 

assegurar o anonimato dos idosos, abertos apenas no momento do procedimento de 

análise dos dados.  

Após a aplicação do MEEM em todos os idosos institucionalizados (n= 243) 

que aceitaram participar do estudo, foram observadas um número elevado com 

presença de  alterações significativas dentro da pontuação dos escores do 

instrumento, identificando-se que 156 idosos (64,2%) não apresentaram condições 

para responder aos questionamentos durante a entrevista e, portanto, de acordo 

com os critérios de exclusão no rastreamento cognitivo, não puderam participar do 

estudo.  

Dessa forma, a intenção em realizar o estudo em toda a população idosa 
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institucionalizada ficou impossibilitada, sendo necessário utilizar-se dos idosos que 

não apresentavam alterações cognitivas e/ou patologias que pudessem interferir na 

efetividade das respostas, levando a numa redução da população para uma amostra 

de 87 idosos, correspondendo a 35,8% dos idosos residentes nas instituições 

selecionadas.   

Após verificação e análise dos primeiros resultados e para que não houvesse 

perdas maiores no número de idosos avaliados, utilizou-se num segundo momento 

de um ponto de corte ainda menor, diante dos anos de escolaridade dos idosos, no 

intuito de ver se haveriam possibilidades de recuperar os déficits cognitivos desses 

idosos, passando de um ponto de corte maior ou igual a 13 para o intervalo entre 10-

13. Com isto, a amostra passou para 107 idosos, sendo que ao se buscar os idosos 

que foram incluídos, 05 foram a óbito, 4 se mudaram para outro local, 9 se 

recusaram a responder e 2 idosos não foram encontrados nas instituições. Com 

base nesses achados, a amostra de estudo permaneceu com 87 idosos.  Em relação 

a distribuição dos idosos nas ILPI, 31,03% dos residentes na instituição A atingiram 

o ponto de corte do MEEM;  21,62% da B; 50% da C; já na instituição D, 44,44%; na 

E, 23,52% e na instituição F, 23,07% conseguiram obter um resultado satisfatório no 

MEEM (Quadro 1). 

Portanto, do total de idosos pesquisados (n=243 idosos) apenas 35,8%, ou 

seja, 87 idosos obtiveram relevância na pesquisa em relação ao MEEM. Em se 

tratando das perdas encontradas após aplicação do MEEM, observa-se no Quadro 1 

distribuídas por instituição. 

 

2.6. Procedimentos de Análise dos Dados  

 

Após o término das entrevistas, todos os formulários foram guardados em 

envelopes e lacrados objetivando assegurar o anonimato dos idosos, abertos 

apenas no momento do procedimento de análise dos dados. Foi elaborado um 

banco de dados em planilha eletrônica do programa Microsoft Excel® para 

armazenamento dos dados coletados digitados destinados as análises do tipo 

descritivas utilizando medidas de freqüência e porcentagem, tendência central 

(média) e de variabilidade (desvio-padrão) das variáveis. Posteriormente verificou-se 

a consistência dos dados, que na presença de divergências retornou a entrevista 
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original para as devidas correções. Em seguida, os dados foram transportados para 

o programa estatístico “Statical Package for Social Sciences” (SPSS) versão 20.0, 

para proceder às análises. Na comparação entre grupos, o nível de significância foi 

considerado quando p < 0,05.  
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APROVAÇÃO DE TRABALHO NAS SESSÕES CIENTÍFICAS:  
Do 27º Congresso Internacional de Educação Física - FIEP 2012,  
IX Congresso Científico Latino Americano da FIEP e IX Congresso Brasileiro Científico da FIEP 
 
Assunto: CARTA DE ACEITE 
 
Prezado(a) Professor(a): 
 
A Comissão do 27º Congresso Internacional de Educação Física - FIEP e do IX Congresso Científico 
Latino-Americano da FIEP / IX Congresso Brasileiro Científico da FIEP tem o prazer de comunicar a Vossa 
Senhoria que seu trabalho FOI APROVADO pela comissão Científica para ser apresentado na SESSÃO 
CIENTÍFICA DE ARTIGOS na íntegra durante o Congresso que realizar-se em Foz do Iguaçu, estado do 
Paraná/Brasil, no período de 14 à 18 de janeiro de 2012. 
 
O trabalho será publicado na Revista Internacional da FIEP - The FIEP BULLETIN, publicado desde 1931, com 
ISSN 0256-6419, volume 82 - Edição Especial - Artigos, Ano 2012, que será entregue na confirmação da 
inscrição no dia 14/janeiro, em Foz do Iguaçu. As apresentações serão entre os dias: 15, 16 e 17 de 
janeiro/2012. Dias e horários poderão ser confirmados a partir do dia 12 de dezembro pelo nosso site. Os 
arquivos digitais das apresentações de Artigos (em .ppt ou .pdf) deverão ser entregues na Secretaria da Sessão 
Científica até 1h antes do início da sessão da apresentação do trabalho, mais informações serão disponibilizadas 
no dia 12 de dezembro juntamente com os horários de apresentação. 
 
Outro sim, salientamos que todos os autores, co-autores e orientador inscritos receberão o exemplar da revista 
contendo o trabalho publicado no ato da apresentação do Artigo e seus respectivos certificados também serão 
entregues logo após a apresentação. 
 
Esperamos poder contar com sua participação e divulgação para que outros colegas também possam participar 
do maior evento científico da FIEP.A comissão científica reserva-se o direito de não publicar o artigo mediante o 
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I - Introdução/Justificativa:  

 
O envelhecimento é um ato inerente à vida sendo este um fenômeno 

universal, característico tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em 

desenvolvimento, ocorrendo pelo decréscimo das taxas de natalidade e de 

mortalidade sendo caracterizado por alterações morfológicas, bioquímicas, 

fisiológicas, nutricionais, farmacodinâmicas, farmacocinéticas, comportamentais e 

psicossociais que quando não avaliadas de forma interdisciplinar poderão interferir 

na qualidade de vida em pessoas idosas. 

Segundo Neri (2005) e Zimmermann (2000), no Brasil, o envelhecimento 

populacional caracteriza-se pelo acúmulo de incapacidades progressivas nas suas 

atividades funcionais e de vida diária, associadas a condições socioeconômicas 

adversas. A mortalidade é substituída por comorbidades e a manutenção da 

capacidade funcional surge, portanto, como um novo paradigma de saúde, relevante 

para o idoso (BRASIL, 2006; MONTEZUMA et al., 2008 ). 

O acelerado ritmo de envelhecimento no Brasil cria novos desafios para a 

sociedade Brasileira contemporânea, onde esse processo ocorre num cenário de 

profundas transformações sociais, urbanas, industriais e familiares (CALDAS, 2003). 

Percebe-se que nas alterações relacionadas à idade estão a presença de fatores de 

risco e a ocorrência de doenças crônico-degenerativas que determinam para o idoso 

certo grau de dependência, relacionado diretamente com a perda de autonomia e 

dificuldade de realizar as atividades básicas de vida diária o que pode interferir na 

sua qualidade de vida, prejudicando a independência e autonomia dos indivíduos e 

por vezes levando-os a viver em instituições de longa permanência para idosos – 

ILPI.  
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Segundo Abreu et al., (2002), Reis et al., (2008), essas modificações, apesar 

de serem normais do processo de envelhecimento, acarretam perdas progressivas 

da capacidade de adaptação ao meio ambiente, tornando o indivíduo mais 

vulnerável aos processos patológicos. 

Os idosos institucionalizados constituem um grupo diferenciado, com risco 

aumentado de diversas patologias, como depressão, infecções respiratórias, 

demências, que associadas ao isolamento social e afetivo, contribuem para a 

crescente redução na capacidade funcional (CALDAS, 2003); (SANTOS; LEBRAO; 

DUARTE, 2008). Considerar o idoso em suas múltiplas dimensões torna-se 

fundamental para aprimorar seu atendimento a nível institucionalizado, melhorando 

sua saúde e qualidade de vida. Diante das atuais tendências do envelhecimento 

populacional e aumento da longevidade, cresce a importância de estudos baseados 

em medidas do estado de saúde e incapacidade funcional entre os idosos 

institucionalizados para nortear decisões relativas à definição de prioridades à sua 

intervenção. Para Reconhecer o envelhecimento populacional como uma questão de 

saúde pública constitui um dos grandes desafios fundamentais para a sociedade 

brasileira onde o cuidado à pessoa idosa precisa ser visto de maneira integral tanto 

pela instituição que o recebe quanto pelos profissionais que compõem a equipe de 

saúde. 

Segundo Chaimowicz e Greco (2003), o ingresso de uma pessoa idosa numa 

instituição é, geralmente, uma experiência cheia de sofrimentos para residentes e 

familiares. A família encontra grandes dificuldades para o desempenho das funções 

tradicionais a ela atribuídas, de educadora das crianças e cuidadora dos mais 

velhos. Dessa forma, se as instituições para idosos, conhecidas como asilos, se 

destinavam à velhice desvalida, hoje, na sociedade marcada pelo envelhecimento, 

passam a ter uma nova missão: cuidar de idosos necessitados de uma assistência 

multiprofissional, em face das perdas funcionais que tornaram problemática a vida a 

sós ou com a família. De acordo com Giacomin et al (2008), com o crescimento 

dessa população idosa e dependente de cuidados especiais, as instituições 

destinadas a prestar assistência a essa população se tornam cada vez mais 

necessárias. 

Os idosos institucionalizados apresentam um perfil diferenciado, grande nível 

de sedentarismo, carência afetiva, perda de autonomia causada por incapacidades 

físicas e mentais, ausência de familiares para ajudar no autocuidado e insuficiência 
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de suporte financeiro. Para Maciel e Guerra (2007), estes fatores contribuem para a 

grande prevalência de limitações físicas e comorbidades refletindo em sua 

independência e autonomia. O novo paradigma de saúde do idoso brasileiro é como 

manter a sua capacidade funcional mantendo-o independente e preservando a sua 

autonomia. O idoso institucionalizado e a entidade que o abriga, geralmente, não 

conseguem arcar sozinhos com a complexidade e as dificuldades da senescência 

e/ou senilidade. Como se pode ver, o prolongamento da vida não é uma atitude 

isolada.  

A detecção precoce e sistemática de problemas e a definição de um plano 

individualizado de cuidados, realizado através da avaliação multidimensional global 

da pessoa idosa são métodos auxiliares valiosos para garantir uma melhor qualidade 

dos serviços prestados (CORTELLETTI; CASARA; HERÉDIA, 2004). 

Profissionais que trabalham com o processo do envelhecimento, nas mais 

diversas áreas de saber (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, 

terapeutas ocupacionais e outros) buscam proporcionar, em todos os níveis de 

atenção à saúde (primário, secundário e terciário), o bem estar biopsicossociais dos 

idosos institucionalizados, potencializando suas funções globais a fim de obter uma 

maior independência, autonomia e uma melhor qualidade para essa fase de vida. 

Diante dessas inquietações, para se alcançar esta abordagem holística da 

pessoa idosa, esse estudo surgiu do interesse entre profissionais que lidam com o 

envelhecimento humano no Município de Natal, em destaque enfermeiros, 

nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos, no estabelecimento de um protocolo de 

avaliação multidimensional da pessoa idosa institucionalizada denominada através 

do Projeto “Envelhecendo com Saúde”, tendo, como temática principal, a 

manutenção da capacidade funcional global que é, em essência, uma atividade 

multiprofissional (NUNES, 2007). 

 

II- Objetivos: 

-  Caracterizar os Idosos residente em ILPI filantrópicas no Município de Natal/ RN;  

-  Descrever as atividades realizadas pelo grupo de pesquisadores durante as 

etapas de execução do estudo.  

 

III- Metodologia: 

Tipo de Estudo: Descritivo, realizado dentro de uma abordagem quantitativa, que, 
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segundo Cervo e Bervian (1996, p. 50), “descreve as características, propriedades 

ou relações existentes na comunidade, grupo ou realidade pesquisada”. 

 

Local  de  Estudo:  Instituições  de  Longa  Permanência  para  Idosos  de  Caráter 

Filantrópico, cadastradas pela Vigilância Sanitária do Município de Natal– RN. 

 

População e Amostra: O estudo contou com 300 idosos residentes 

institucionalizados, sendo foco de pesquisa e extensão da equipe de docentes das 

áreas de enfermagem, nutrição e fisioterapia da UFRN em parceria com a Vigilância 

Sanitária local e Promotoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do RN, através 

de estudos e debates que aconteceram em paralelo a esse estudo. Para a coleta de 

dados a amostra foi selecionada de acordo com os critérios de inclusão: ter 60 anos 

de idade ou mais, ambos os sexos, apresentar bom estado geral e não apresentar 

limitações mentais e/ou dificuldades de audição e fala, ser classificado pela 

instituição como independente ou parcialmente dependente, estar apto a responder 

as perguntas formuladas e aceitar participar do estudo voluntariamente. 

 

Procedimento de Coleta de Dados: Posteriormente, foram agendados encontros 

com os responsáveis técnicos das instituições junto à equipe de docentes que 

integram o projeto onde foi solicitada a autorização da pesquisa.  

Atendendo às diretrizes nacionais para pesquisa com seres humanos especificadas 

pelo Conselho Nacional de Saúde na Resolução N° 196/1996, projeto foi 

encaminhado ao CEP/UFRN com orientação direcionada e explicados os preceitos 

éticos necessários à participação no estudo. Logo após, antes do início da coleta de 

dados os idosos foram orientados quanto à pesquisa (BRASIL, 1996). Dessa forma, 

os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, os que se encontravam 

impossibilitados de fazê-lo, preencheram o espaço reservado para impressão 

datiloscópica. Todos os passos descritos acima foram precedidos pela aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN, sendo autorizado através do 

Parecer n° 164/2011.  

 

Instrumentos: Foi utilizado um questionário estruturado sobre os aspectos sócios 

demográficos e de saúde, a fim de estabelecer o diagnóstico epidemiológico das 
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ILPI em consonância com a caracterização dos idosos residentes; o WHOQOL – 

OLD / Versão Dicotômica (para avaliar a qualidade de vida), Avaliação de saúde 

mental (Mini Mental), Avaliação de Independência nas Atividades da Vida Diária 

(Índice de Katz) e Avaliação Subjetiva Global e Antropométrica do estado nutricional.  

 

Execução do Estudo: Todos os alunos envolvidos e integrantes do estudo 

realizaram treinamento acompanhado dos docentes na aplicação dos instrumentos a 

serem utilizados de acordo com os objetivos propostos. Posteriormente as atividades 

de pesquisa, foram desenvolvidas ações de caráter educativo, onde os grupos de 

idosos foram estrategicamente orientados quanto à realização de atividades práticas 

no contexto da promoção da saúde e na prevenção de doenças, de acordo com os 

resultados obtidos após a análise dos dados. O estudo foi realizado nas várias 

instâncias, desde a sala de aula, onde docentes e discentes se articularam no 

planejamento das atividades teórico - práticas, com a realização de treinamento para 

a aplicação dos instrumentos de coleta de dados até as localidades por onde os 

idosos se reuniam em suas referidas instituições.  

 
IV- Resultados:  

 
O enfoque do estudo se deu na perspectiva de atenção na qualidade da 

assistência às pessoas idosas institucionalizadas, no sentido de acompanhar e 

monitorar as atividades relacionadas à sua saúde. Foram identificadas todas as ILPI 

cadastradas pela Vigilância Sanitária Local, verificando o número de idosos 

residentes. Em visitas realizadas em todas as instituições, identificou-se nas fichas 

dos idosos a inexistência de uma avaliação geriátrica/gerontológica ampla que 

demonstrasse as condições de saúde dos mesmos.  

Esse tipo de avaliação integra uma das exigências preconizadas pela 

Legislação Federal (RDC 283/2005 que aprova o Regulamento Técnico que define 

normas de funcionamento para as Instituições de Longa Permanência para Idosos) e 

Municipal (Decreto nº 8.553/2008 que normatiza o funcionamento de instituições de 

residência para idosos no âmbito local) (BRASIL, 2005). 

O modelo proposto nesse estudo está baseado na atenção integral da pessoa 

idosa, garantido pelo Sistema Único de Saúde- SUS, através do Pacto da Saúde, 

preconizado como ações prioritárias no Pacto pela Vida, inserido ao Grupo de 

Pesquisa de Envelhecimento Humano de Pesquisadores desta Universidade 
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composto por quatro áreas de atividades interdisciplinares programadas: Atividades 

Educativas com Idoso de Instituição Asilar, Assistência Fisioterápica aos Idosos, 

Assistência Multiprofissional aos Idosos, Oficina de Extensão da Terceira Idade: 

Desenvolvimento de Tecnologias na área de Gerontologia (BRASIL, 1999; 2006). 

 As atividades serão realizadas nas áreas de nutrição, fisioterapia, 

enfermagem e psicologia, e recentemente somou-se ainda a colaboração 

participativa de estudantes de graduação nas áreas descritas. O Projeto 

Envelhecendo com Saúde, segundo Nunes (2007), envolve atividades assistenciais 

e educativas nas áreas de nutrição, enfermagem e fisioterapia.  As ações 

assistenciais são desenvolvidas através de testes multidimensionais e orientações 

da assistência gerontológica adequada, avaliação e acompanhamento fisioterápico 

aos idosos portadores de disfunções motoras e ações assistenciais da enfermagem. 

As ações educativas são oferecidas tanto aos idosos como aos funcionários 

/cuidadores das instituições, com o objetivo de conscientizá-los sobre a promoção de 

saúde e prevenção de doenças. Orientações práticas e cursos foram ministrados 

objetivando o bem estar dos funcionários/cuidadores e dos idosos; questões como: 

formas de evitar dor na coluna, orientações sobre quedas, a melhor maneira de 

posicionar o paciente no leito, como realizar as transferências com os idosos e 

outras são abordadas.  

O programa tem suas ações desenvolvidas nas instituições filantrópicas de 

longa permanência cadastradas pela Vigilância Sanitária Local, num total de cinco 

ILPI, localizadas nos distritos sanitários norte, sul, leste e oeste do município de 

Natal – RN. Os objetivos específicos de cada atividade proposta no Projeto 

Envelhecer com Qualidade de Vida de Idosos Institucionalizados foram: 

• Atividades Educativas e Assistenciais: Realizada por alunos e docentes da 

enfermagem e nutrição com o objetivo de desenvolver atividades de ações 

educativas, preventivas e de promoção de saúde em uma instituição de longa 

permanência. O projeto visa também: estimular sua autonomia e favorecer o 

autocuidado através do conhecimento sobre sua saúde, bem como a capacitação 

dos cuidadores.  

• Assistência Fisioterapêutica: Realizada por alunos e docentes da área de fisioterapia 

com objetivos desenvolver ações fisioterapêuticas junto à comunidade de idosos 

institucionalizados na atenção primária à saúde como também proporcionar aos 

alunos a oportunidade de acompanhar e estudar as disfunções físicas desses 
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idosos. Além disso, o projeto também propõe: possibilidade de desenvolvimento do 

conteúdo programático prático da disciplina de Fisioterapia Aplicada à Geriatria, 

permitindo aos alunos do curso de graduação efetuar ocasionalmente avaliações 

dos idosos residentes na instituição.  

• Assistência Multiprofissional: Realizado por alunos e docentes das áreas de 

enfermagem, nutrição, fisioterapia e psicologia com objetivos de avaliar e intervir sob 

o ponto de vista multiprofissional junto aos idosos institucionalizados. O aspecto 

preventivo é abordado através de informações sobre os processos fisiológicos do 

envelhecimento, prevenção de quedas, manutenção da capacidade física e de 

outros fatores que possam reduzir a qualidade de vida do idoso. Todo paciente será 

submetido ao protocolo de avaliação geriátrica multidisciplinar, proposto nesse 

projeto.  

 
 
V- Considerações Finais: 
 
 Após a concretização do estudo, espera-se estabelecer condições de 

melhoria da qualidade de vida aos idosos através de estratégias identificadas junto 

ao grupo de docentes e discentes. Espera-se ainda que, com a consolidação e 

discussão da coleta dos dados, a ampliação do conhecimento cientifico na área do 

envelhecimento, suas características, condições e hábitos, em diferentes contextos 

possam mensurar a qualidade de vida dos idosos, identificando e relacionando a 

parâmetros importantes na saúde da população idosa como a presença de 

comorbidades e a incapacidade funcional. Além disso, espera-se que a produção 

técnico-científica resultante desse projeto traga uma série de contribuições para o 

mundo científico e para cada um dos contextos estudados, a partir da confecção, 

elaboração e apresentação de trabalhos e artigos científicos, e da discussão e 

promoção de estratégias e propostas de ações voltadas para a saúde. 
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ABSTRACT 

 

Objective: evaluate the cognitive performance of institutionalized elderly in the city of 

Natal, Rio Grande do Norte state. Methods: descriptive, longitudinal study of 85 aged 

individuals via an interview conducted following the application of a classification form 

and the Mini-Mental State Examination (MMSE), with different cutoff points according 

to schooling level. The study was approved by the Research Ethics Committee of the 

Universidad Federal do Rio Grande do Norte (164/2011). Results: The mean age of 

the elderly studied was 76.8 years, 48.3% were single and 62.0% women, with a 

average of 3.27 children and 3 years of schooling; cognitive losses were recorded 

over a six-month period following the 1st assessment, declining from 18.8% to 16.9% 

at the 2nd assessment for the following items: orientation to Space (p=0.02), 

Language (p=0.02) and Repetition (p=0.01). Conclusion: The results show significant 

cognitive changes among elderly subjects, with 64.6% exhibiting cognitive 

impairment. The findings suggest systematic evaluations in elders as a mean to 

establish prevention measures for health losses, taking into account that the referred 

deficits are capable to cause damage in the everyday life of these elderly residents of 

institutions. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

The debate about aging in our society has become increasingly relevant, primarily 

due to advances in the field of health and reductions in overall mortality and fertility 

indexes as a result of the worldwide growth in elderly populations(1). In Brazil, the 

number of senior citizens is forecast to rise due to the increased life expectancy of 

this population, which has already exceeded 70 years. According to Ministry of 

Health indicators, the life expectancy of Brazilians in 2007 was 72.4 years, with aged 

individuals accounting for 9.6% of the population. In 2008, this rose to 72.7 years and 

reached 73.4 years in 2010. The increase in life expectancy over three decades was 

10 years and 11 months, and 25.4 years in comparison with the 1960’s(2,3). In 

accordance with statistical projections of the World Health Organization (WHO), the 

period between 1975 and 2025 is considered the aging era, where the elderly 

population in Brazil will grow 16-fold, classifying it as the world’s sixth oldest 

population with more than 32 million individuals older than 60 years(4). 
 

Along with this reality in the Brazilian population, aging has been accompanied 

by marked changes in family dynamics and new challenges for Brazilian society, 

against a backdrop of profound social, urban and family transformations. This has 

resulted in the emergence of a new type of family, where changes have 

compromised their role of caring for, protecting and sheltering elderly relatives and 

dependents in activities of daily living(5). Thus, changes in demographic trends and the 

increased number of older individuals, particularly in the very elderly population, 

indicate the need for care outside the home. Family members face substantial 

difficulties and receive little support from healthcare services in caring for elderly 

dependents at home. This is due to the increase in non-communicable diseases, 

resulting in the need for different modalities of care, including that provided by long-

stay institutions for elders (LSIE) (5). 
 

Moving aged individuals from their homes to an institution always poses a 

significant challenge, since this often involves a drastic change in lifestyle resulting 

from a loss of autonomy. Most perceive institutionalization as a process leading to 

loss of liberty, abandonment by relatives and proximity to death. Moreover, 

expectations regarding the treatment they will receive generate anxiety and concern 

over adapting to and accepting the rules and regulations of institutions(6). 
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Nevertheless, it is important to consider that in some cases institutionalization is a 

means of assisting elderly whose families are unable to provide them with care and 

affection(7,8). 

According to several studies, institutionalization accelerates and/or 

accentuates functional losses in the elderly, forcing a decline in physical and 

cognitive functions as well as submission to pre-established regulations. Extended 

institutionalization may cause cognitive impairments as a result of poor environmental 

stimulation, excessive medication and other factors present at these facilities (9,10,11). 

Research confirms that the greatest concern of these institutions is in relation to 

proper functioning; as such, administrative procedures are consistently revised, but 

little has been done in terms of social work with residents (12). 
 

Since these impairments emerge slowly over time in most elderly, 

psychosocial and affective stimulation is capable of overcoming possible 

neurofunctional deficits(13,14). Authors report a discrepancy between the functional 

limitations and incapacities exhibited by institutionalized elderly and those living in 

communities, emphasizing the importance of a multidisciplinary team in elderly care. 

This enables a broad and accurate assessment that will culminate in more efficient 

treatment as well as promoting health (15,16,17). 
 

Diagnosing cognitive impairment is a complex task not entirely systematized 

for the elderly population. Mild cognitive impairment is common and often goes 

unnoticed, and it is also necessary to differentiate between initial manifestations of 

the disease and changes associated with the normal aging process (18). Studying 

cognitive aging has become increasingly important and advancing age has 

awakened the interest of researchers in developing countries, since it represents a 

growing public health issue. One of the most common cognitive impairments among 

the elderly is dementia, defined as a progressive and irreversible process in which 

mental or cognitive function declines. This is characterized by at least two cognitive 

deficits, including memory impairment, which compromise the individual’s daily 

functioning(18). In addition to memory deficits, dementia involves the development of 

at least one of the following cognitive disturbances: aphasia, agnosia or an executive 

function disturbance (involving the ability for abstract thought as well as planning, 

initiating, ordering, monitoring and ceasing a complex behavior) (19). 
 

There is little data in Brazil regarding the frequency of cognitive disturbances 

and dementia in the elderly population in general. Epidemiologic studies on aging 
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and dementia identify three groups of subjects when applying criteria for the 

classification of dementia: those suffering from dementia, those not affected by 

dementia and a third group of individuals who cannot be classified as either, despite 

exhibiting cognitive impairment. Some authors claim the influence of variables may 

have a predictive value for dementia. These include genetic susceptibility, age, family 

history of dementia, morphological aspects of the brain, depression, schizophrenia, 

and institutionalization, among others(20). 

Thus, given the prevalence of cognitive decline, there is a need to create and 

evaluate interventions to improve quality of life and reduce cognitive losses, primarily 

among institutionalized elderly due to greater incidences of depressive symptoms 

and lower quality of life(1). Evidence of stimulation among the aged, the current 

scenario in the Brazilian population and the growing demand for institutions has 

generated concern about encouraging cognitive and physical stimulation in 

institutionalized elderly in order to provide better quality of life to this population. 
 

In light of these findings and observations identified among the aged, and 

based on technical visits to these LSIE the present study began with the assumption 

that institutionalization may cause cognitive losses in elderly residents over time, and 

sought answers to the following questions: were cognitive losses present in the 

institutionalized elderly over a six-month evaluation period? Which items assessed 

showed greater losses? 
 

Given that institutionalization can alter cognitive, sensory and autonomous 

functions in the elderly and does not favor active aging, the objectives of this study 

were to carry out cognitive screening in elderly LSIE residents and identify possible 

cognitive losses over the established six-month period after the first application of the 

scale, determining which items showed the greatest losses in the MMSE. 
 
 
METHODS 
 

This was a descriptive, longitudinal study adopting a quantitative approach, 

conducted in six LSIE. These facilities are defined as non-profit shelters for the 

elderly, registered with the Health Surveillance Agency for the municipality of Natal. 

Characterized as a census study, the population consisted of 234 elderly residents in 

six institutions. 

Inclusion and exclusion criteria were established for the application of 
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instruments to be used. LSIE admittance forms were used as data sources, subject 

to prior approval from those responsible. Inclusion criteria were: being an LSIE 

resident, capable of verbal communication, with no severe visual and/or auditory 

alteration, able to understand the study instruments, agreeing to participate in the 

investigation and signing informed consent, aged 60 years or older in line with the 

World Health Organization’s definition of elderly for developing countries, as 

described in the Brazilian Statute of the Elderly (21,22). Individuals exhibiting severe 

dementia, expressive or isolation aphasia, severe auditory disorders, or any other 

pathology that might compromise responses to instruments, as well as those 

declining to participate or give informed consent, were excluded from the study. 

A classification form was applied to characterize elderly subjects according to 

sociodemographic aspects, health and institutionalization, as well as a cognitive 

rating scale (the Mini-Mental State Examination - MMSE) in order to identify possible 

cognitive losses in these individuals. Data were collected by PhD nursing students 

from the Universidad Federal do Rio Grande do Norte, participants in the Human 

Aging Research and Studies Group, in the form of interviews conducted at the 

institutions in which participants resided, and information from their medical charts. 

Ethical and legal aspects regarding the anonymity of interviewees were respected, 

subject to authorization by participants who provided informed consent. LSI directors, 

who were consulted and advised as to the viability of the study, gave their consent. 

The project was approved by the Research Ethics Committee of the Universidad 

Federal do RN, under protocol number 164/2011 (Appendix 1). 

Data were collected in two stages: 1st assessment (from February to August 

2011) and 2nd assessment (between March and April 2012). In the first phase, all 

elderly subjects who met inclusion criteria were interviewed, while the second stage 

consisted of interviewing those previously classified by the MMSE. Thus, since 

schooling has a significant impact on test performance and scores, and in order to 

adapt the instrument to varying schooling levels, different cutoff points were proposed 

for the various levels (Table 1): 13 (illiterate), 18 (up to 8 years of schooling) and 26 

(more than 8 years) (18,19,23). 
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Table 1: Distribution of MMSE cutoff scores, according to schooling levels 

Source: Bertolucci et al. [19] 

 

Data were categorized, tabulated and electronically processed using Microsoft 

Excel XP software. Descriptive analysis was performed using frequencies and 

percentages, central tendency (mean) and variability (standard deviation) of 

sociodemographic aspects and cognitive performance. Statistical analyses were 

processed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software, version 

20.0.  A significance level of p<0.05 was adopted for intergroup comparisons. 

Cognitive screening analyses were performed using the Item Response Theory – 

IRT(24). 

 
RESULTS 
 

A total of 243 elderly individuals took part in the study, 158 of whom (64.6%) 

were excluded for exhibiting significant cognitive impairment; 85 individuals (35.4%) 

who met the inclusion criteria were screened. 

 

Characterization of elderly with respect to sociodemographic aspects, health 

and institutionalization. 

 

Among elderly participants, 48.3% were single and 32.1% were 

widows/widowers. Mean age was 76.8 years and subjects were predominantly 

female (62.0%). An average of only 3 years of schooling; 65.5% had on average 3.27 

MMSE cutoff pointes 

 

1ª Assessment of 

the elderly 

2ª Assessment of  

the elderly 

13 (Illiterate) 

18 (up to 8 years of schooling) 

26 (more than 8 years) 

48 

199 

26 

45 

39 

01 

 

Total 

 

243 

 

85 
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children (± 3.20). 22.3% had resided in the LSIE for less than 1 year; 40.0% between 

1 and 5 years, 20.0% (6 to 10 years) and 17.7 had been institutionalized for more 

than 10 years. When questioned as to how they came to be in the institution, most 

(69.4%) reported being admitted by relatives or other individuals. The main reason 

given for institutionalization was lack of family support (73.6%). Prior to living in the 

LSIE, 41.2% of the elderly lived alone and 49.4% lived with close family members 

and/or relatives. Most subjects (55.17%) identified health as their greatest problem, 

with 80.0% using medication and 54.0% reporting trouble sleeping. Among 

respondents, 82.3% engaged in no physical activity at the institution. 

 

Cognitive screening of elderly (1st and 2nd MMSE assessment) Classic 

Analysis of Items 
 

 

The Mini-Mental State Examination (MMSE) is a 30-point questionnaire 

distributed over 11 items, seven of which are polytomous items (Orientation to time, 

OT; Orientation to Space, OS; Attention and Calculation, AC; Recall, RC; Complex 

Commands, CC; Registration, RE; and Language, LA) and four dichotomous items 

(Repetition, RP; Reading, RD; Writing, WR; and Praxis, PR) (11,12,13). Means and 

standard deviations were calculated and the t-test for paired samples was conducted 

to determine which items showed differences between the first and second 

assessments, with significant differences recorded between means for the following 

items: Orientation to Space - OS (p=0.02), Recall - RC (p=0.05), Language - LA 

(p=0.02), Repetition - RP (p=0.01) and Reading – RD (p=0.05). A significant 

difference (p=0.0001) was observed in the total MMSE score (Tables 2 and 3). 
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Table 2 – Means, standard deviations and standard errors of the mean for items in 

the 1st and 2nd assessments MMSE 

 

 1st Assessment 2nd Assessment t  

Item Mean s.d.s.e.m. Mean s.d. 

 

s.em  

       

OT 2.9 1.70.2 2.7 1.7 0.2  

OS 3.9 1.40.1 3.5 1.5 0.2  

RE 2.6 0.80.1 2.6 0.6 0.1  

AC 1.2 1.70.2 1.0 1.5 0.2  

RC 1.5 1.10.1 1.2 1.0 0.1  

LA 2.0 0.20.0 1.6 0.5 0.1  

RP 0.9 0.30.0 0.8 0.4 0.0  

CC 2.6 0.90.1 2.4 0.7 0.1  

RD 0.6 0.50.1 0.5 0.5 0.1  

WR 0.4 0.50.1 0.3 0.5 0.1  

PR 0.3 0.50.1 0.3 0.4 0.0  

        

MMSE 18.9 5.20.6 16.9 5.8 0.6  
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Table 3 – Mean of differences between associated pairs from the 1st to 2nd 

assessment of the items and of the test MMSE. 

 
 
 
Pairs 1st – 2nd Assess. Difference s.d. s.e.m. t p Pearson Sig. 

 

OT1 - OT2 0.14 1.27 0.14 1.02 0.310 0.72 0.000* 

OS1 – OS2 0.31 1.22 0.13 2.32 0.023* 0.63 0.000* 

RE1 – RE2 0.05 0.94 0.10 0.46 0.645 0.10 0.382 

AC1 – AC2 0.21 1.07 0.12 1.82 0.072 0.78 0.000* 

RC1 – RC2 0.24 1.11 0.12 1.96 0.054* 0.46 0.000* 

LA1 – LA2 0.11 0.41 0.04 2.39 0.019* 0.45 0.000* 

RP1 – RP2 0.13 0.46 0.05 2.61 0.011* 0.30 0.005* 

CC1 – CC2 0.13 1.10 0.12 1.09 0.281 0.11 0.329 

RD1 – RD2 0.12 0.54 0.06 2.00 0.049* 0.41 0.000* 

WR1 – WR2 0.08 0.49 0.05 1.54 0.127 0.48 0.000* 

PR1 - PR2 0.05 0.49 0.05 0.89 0.374 0.41 0.000* 

MMSE1 –MMSE2 1.55 4.03 0.44 3.55 0.001* 0.73 0.000* 

Teta1 - Teta2 -0.20 0.76 0.08 -2.38 0.019* 0.65 0.000* 

 

*  p<0.05        

 
 The results obtained show significant cognitive changes among elderly 

subjects, with 64.6% exhibiting cognitive impairment. This indicates the strong 

cognitive loss suffered by the population over the six-month period, with an 18.9% 

decline at the 1st assessment and 16.9% at the 2nd assessment by MMSE. Significant 

differences were observed between means for the following items: Orientation in 
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Space (p=0.02), Recall (p=0.05), Language (p=0.02), Repetition (p=0.01) and 

Reading (p=0.05). The total MMSE scored showed a significant difference (p=0.001). 

The items Registration, Recall, Language and Repetition obtained the worst 

correlation rates between items and scores, including when the item was excluded 

from the total score. However, these rates improved at the 2nd assessment (Table 3). 

Cronbach’s alpha for the 11 items was 0.615 for the first assessment and 0.756 for 

the second. Correlations between the item and total test score, and between the item 

and the test score excluding that item, were calculated for the 1st and 2nd 

assessments (Tables 4 e 5). 
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Table 4 – Classic statistics of MMSE items in the first assessment (N=85). 

 

Item r (item test) r (item rest) Interitem mean 

cov  

alpha 

OT 0.74 0.50 0.08 0.53 

OS 0.68 0.49 0.10 0.53 

RE 0.24 0.09 0.15 0.62 

AC 0.76 0.55 0.08 0.50 

RC 0.15 -0.07 0.17 0.67 

LA 0.00 -0.05 0.16 0.62 

RP 0.15 0.09 0.15 0.62 

CC 0.34 0.18 0.14 0.61 

RD 0.54 0.47 0.13 0.58 

WR 0.60 0.53 0.13 0.57 

PR 0.61 0.55 0.13 0.57 

Total - - 0.129 0.615 
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Table 5 – Classic statistics of MMSE items in the second assessment (N=85). 

 

Item r (item-

test) 

r (item-

rest) 

Interitem 

mean cov 

alpha 

OT 0.83 0.69 0.14 0.69 

OS 0.76 0.61 0.16 0.71 

RE 0.37 0.28 0.23 0.75 

AC 0.74 0.58 0.16 0.71 

RC 0.53 0.39 0.21 0.74 

LA 0.31 0.23 0.24 0.76 

RP 0.33 0.27 0.24 0.75 

CC 0.33 0.21 0.23 0.76 

RD 0.49 0.42 0.23 0.74 

WR 0.64 0.58 0.22 0.73 

PR 0.61 0.56 0.22 0.74 

Total - - 0.207 0.756 
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DISCUSSION: 
 

 

Several studies report that diagnosing cognitive impairment is a complex task 

not entirely systematized for the elderly population. Mild cognitive impairment is 

common, often going unnoticed, and it is also necessary to differentiate between 

initial manifestations of the disease and changes associated with the normal aging 

process, which can prove difficult (25). 
 
 However, when the decline in these functions hinders independence, it may be 

indicative of a pathological issue. The present study recorded a high rate of cognitive 

impairment among elderly LSIE residents, indicating a strong cognitive loss for this 

population, possibly due to lack of cognitive stimulation in the institutions assessed. 

Individuals with low schooling levels are at greater risk of developing dementia, 

reinforcing the hypothesis that prior stimulation provided by better education levels 

strengthens brain reserve. 

 

CONCLUSION: 

 
The results are significant, as a means to confirm the results and implement 

disease prevention, since the losses mentioned may compromise the quality of 

everyday life of older people. Possible recommendations include the implementation 

of a multidimensional assessment protocol for institutionalized elderly to 

systematically monitor disease prevention and health deterioration, as well as 

treatment and recovery measures including individual and collective interventions, 

within the specificities of human aging, in order to improve quality of life. 
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ABSTRACT: 
 
Objective: This study aimed to evaluate the cognitive functions of elderly residents in 

six long-stay institutions for the elderly in the city of Natal - RN / Brazil, and identify 

cognitive losses after six months from the 1st evaluation. Methods: A descriptive, 

longitudinal conducted in 85 elderly through an interview with data obtained by 

applying a form of characterization of the elderly and the scale of cognitive 

evaluation, the Mini Mental State Examination with cutoffs varied by schooling. The 

project has been approved by the Ethics Committee of the Federal University of Rio 

Grande do Norte (164/2011). Data have been analyzed with the help of SPSS. 20.0, 

descriptive statistics, graphs and tables. The analyzes related to the mental state 

have been made by Item Response Theory. Results: The average age of the elderly 

was 76.8 years, 48.3% were single, 62.0% women, average of 3.27 children and 

three years of study, have been identified cognitive losses in the six months after the 

1st assessment, 18.8% with 16.9% decay in the 2nd assessment, between the 

means of items: Spatial Orientation (p = 0.02), Nomination (p = 0.02) and repeat (p 

=0, 01). There has been a correlation between educational level and cognitive 

assessment scale. Conclusion: The low educational level and prolonged 

institutionalization are factors that tend to favor the development of diseases that 

affect the mental state of the elderly. New research on cognitive disorders in 

institutionalized elderly should be performed, requiring a more detailed 

neuropsychological evaluation to screen for dementia. 

Keywords: Cognition; Elderly Institutionalization. 
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4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 
 

 

  O interesse pelo tema sobre o envelhecimento humano se deu em 

meados de 2005, a partir da participação da pesquisadora como integrante da 

equipe técnica da Vigilância Sanitária, onde foram realizadas inspeções sanitárias 

em instituições de longa permanência para idosos (ILPI) no município de Natal - RN, 

sendo detectadas, irregularidades nos aspectos sanitários e no cuidado às pessoas 

idosas residentes. Nessa perspectiva, buscou-se realizar um diagnóstico sanitário 

desses estabelecimentos, sendo identificada a presença de inúmeras inadequações 

físicas e estruturais, além de observar a descontinuidade na assistência sistemática 

aqueles residentes.  

 O estudo teve continuidade com a realização do Mestrado Acadêmico onde 

foi possível avaliar a percepção dos idosos institucionalizados sobre sua qualidade 

de vida, sendo utilizado um instrumento elaborado pela Organização Mundial da 

Saúde que avalia o impacto da prestação do serviço e de diferentes estruturas de 

atendimento social, de saúde e qualidade de vida, denominado módulo WHOQOL-

OLD. Foram analisadas as facetas sensorial, atividades presentes, passadas e 

futuras, Autonomia, Morte e morrer, Participação Social e Intimidade. Como 

resultado, observou-se que a Faceta autonomia resultou num maior escore, sendo 

percebida pelos idosos como insatisfatória.  

 Nesse sentido, como resultados desse estudo, por ocasião da pesquisa no 

Mestrado foram publicados alguns trabalhos: 

1.  "Avaliação da Qualidade de Vida em idosos institucionalizados no município de 

Natal, Estado do Rio Grande do Norte" na Acta Scientiarum. Health Sciences. 

2.  "Administración del test WHOQOL-OLD para evaluar la calidad de vida de los 

ancianos residentes en centros de larga estancia" na Psicogeriatría.  

 Dentro os aspectos relacionados a assistência à saúde dos idosos residentes 

nas ILPI, foram identificadas várias lacunas nas fichas de registros dos idosos, tais 

como ausência de diagnóstico de saúde, anotações de prescrições, anamneses, 

resultados de exames atualizados, além de informações relacionadas a participação 

de equipe multidisciplinar de saúde em termos de avaliação geriátrica global dos 

idosos residentes. É sabido que os profissionais que trabalham com o processo do 

envelhecimento, nas mais diversas áreas de saber (médicos, fisioterapeutas, 
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enfermeiros, terapeutas ocupacionais e outros), devem proporcionar, em todos os 

níveis de atenção à saúde (primário, secundário e terciário), o bem estar bio-psico-

social dos idosos institucionalizados, potencializando suas funções globais, a fim de 

obter uma maior independência, autonomia e uma melhor qualidade para essa fase 

de vida.  

  Considerar o idoso em suas múltiplas dimensões torna-se fundamental 

para aprimorar o cuidado dentro das especificidades do envelhecimento. Devido as 

atuais tendências de envelhecimento populacional e aumento da longevidade, 

cresce a importância de estudos baseados em medidas do estado de saúde entre os 

idosos institucionalizados para nortear decisões relativas à definição de prioridades 

para a intervenção. O cuidado à pessoa idosa precisa ser integral tanto pela 

instituição que o recebe quanto pelos profissionais que a compõem. A detecção 

precoce e sistemática de problemas e a definição de um plano individualizado de 

cuidados são métodos auxiliares valiosos para garantir uma melhor qualidade dos 

serviços prestados.  

 Estudos enfocam a importância de haver uma equipe multidisciplinar no 

cuidado do idoso, pois assim tem-se uma avaliação mais ampla e precisa que 

culminará em tratamentos mais eficientes, além de promover a saúde(17,18,11). Deve 

ser abrangente, abordando além da história clínica e do exame físico, o estado 

funcional e mental, além dos fatores socioeconômicos, aliados à colaboração do 

paciente e da família. 

 Diante dessas inquietações, surgiu em 2009 o Projeto Cuidar, inicialmente 

planejado na perspectiva da realização de oficinas temáticas entre a academia e as 

ILPI com o intuito de oferecer subsídios técnico-geronto-geriátricos no sentido de 

acompanhar e monitorar as atividades relacionadas ao cuidado dos idosos 

institucionalizados. A proposta se deu no sentido de elaborar um protocolo de 

avaliação global da pessoa idosa residente em instituições de longa permanência 

baseado na atenção individualizada e no reconhecimento da instituição de longa 

permanência como um local digno de moradia.  

 Dessa forma, coerente com o Decreto Municipal nº 8.553, de 2 de outubro de 

2008 que regulamenta o funcionamento das Instituições de Longa Permanência para 

Idosos – ILPI – no Município de Natal e em consonância com a RDC 283, de 26 de 

setembro de 2005, que aprova o Regulamento Técnico que define normas de 

funcionamento para as Instituições de Longa Permanência para Idosos, foi realizado 
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um projeto para fins de doutoramento que se propôs a realizar um estudo preliminar 

no desenvolvimento de protocolo de avaliação multidimensional da pessoa idosa 

institucionalizada. O referido projeto foi apresentado na Sessão Científica de Artigos 

durante o 27º Congresso Internacional de Educação Física - FIEP e do IX 

Congresso Científico Latino-Americano da FIEP / IX Congresso Brasileiro Científico 

da FIEP realizado em Foz do Iguaçu, estado do Paraná/Brasil, no período de 14 à 

18 de janeiro de 2012  (ANEXO 7), despertando o interesse da comunidade 

científica. 

 A implementação da proposta transcorreu por um período de dois anos e 

meio (2009-2011), mas os dados específicos da presente análise foram colhidos no 

primeiro semestre de 2011. Em cada área administrativa do município de Natal - RN 

selecionou-se as instituições de longa permanência para idosos a critério da equipe 

de pesquisa local, que atendesse a condição de ser uma instituição filantrópica para 

idosos de baixa renda e cujo dirigente aceitasse participar do estudo. 

 Nessa perspectiva, após aprovação do CEP - UFRN (ANEXO 1) buscou-se o 

Consentimento Livre e Esclarecido de todos os idosos residentes na perspectiva de 

realizar uma avaliação inicial por meio de entrevista, onde foram elaborados 

instrumentos de caracterização sócio-demográfica e informações sobre a 

institucionalização, além da utilização de escalas previamente validadas, objetivando 

avaliar as condições de saúde.  

 Os dados preliminares do estudo mostraram uma grande quantidade de 

idosos com alterações significativas, sendo aplicado o Miniexame do Estado Mental 

(MEEM) a fim de realizar um rastreio dentro da pontuação dos escores do 

instrumento, identificando-se que da população total de idosos institucionalizados, 

64,2,0% não apresentavam condições de responder aos questionamentos durante a 

entrevista.  

 Para o estudo atual e em consonância aos objetivos da pesquisa foi proposta 

uma nova avaliação após 6 meses, entre os idosos rastreados com alterações, 

sendo identificado um novo decaimento cognitivo de 18,7%, conforme apresentado 

no manuscrito atualmente aceito para publicação na revista "Dementia and Geriatric 

Cognitive Disorders" (ANEXO 5).  

 Em face aos resultados preliminares, aponta-se a uma hipótese de que o 

contexto da institucionalização tem influência nos aspectos do desempenho 

cognitivo do idoso, podendo ser um fator que contribui para ocasionar  perdas 
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cognitivas nos idosos.  Esta constatação fortalece a importância da intervenção de 

uma equipe multidisciplinar voltada à realizar uma avaliação gerontológica global e 

sistemática na saúde do idoso institucionalizado, com ampliação de horizontes para 

buscar compreender a relação entre o desempenho cognitivo, capacidade funcional 

e qualidade de vida em idosos institucionalizados.  

 Este estudo confirma a necessidade de haver no interior das instituições 

asilares, o desenvolvimento de atividades intelectuais, físicas, religiosas, sociais que 

motivem o idoso asilado, diminuindo sua inatividade e estimulando-o ao convívio 

social e à busca de sentido para o seu dia-a-dia. No caso de ILP, em que o quadro 

de funcionários e a multidisciplinaridade não é tão adequado, principalmente pela 

falta de recursos, os residentes nas mesmas tornam-se passivos em seu 

envelhecimento e os aspectos cognitivos e as atividades de vida diária ficam 

comprometidos. Assim, atividades que auxiliem no desenvolvimento da autonomia 

dos mesmos, de maneira direta ou indireta, necessitam ser empregadas. 

 Dessa forma, a proposta de implantação do protocolo facilitará a avaliação de 

saúde dos idosos que se beneficiarão tanto de uma possibilidade de rastreio de 

agravos à saúde como também na reabilitação de doenças previamente 

identificadas. Para tanto, é necessário a realização de capacitação entre a equipe de 

saúde, cuidadores e responsáveis técnicos dessas instituições. Dessa forma, poderá 

ser aplicado por profissionais treinados na saúde coletiva ou na rede de média 

complexidade, para tanto objetiva-se um vídeo com instruções práticas sobre a 

aplicação do mesmo.  

 A padronização e a institucionalização do protocolo de avaliação da pessoa 

idosa, com estímulo e orientação da equipe multidisciplinar, caracterizam a 

originalidade deste estudo de pesquisa e contextualiza o instrumento para uso na 

cidade do Natal. O enriquecimento científico do estudo foi alcançado, cumpriu-se o 

prazo do cronograma de estudo e se pretende o seu objetivo final,  a validação do 

instrumento, apresentá-lo às ILPI do município de Natal, para contribuir, junto a 

outros testes de rastreio padronizados, na perspectiva de melhoria da qualidade do 

cuidado prestado aos idosos institucionalizados. 

 Portanto, os achados referentes aos aspectos cognitivos dos idosos no 

estudo, apontam para a finalização do referido protocolo o qual está sendo finalizado 

(Apêndice 10). 
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 O estudo está inserido em grupos de pesquisa da UFRN, no contexto das 

dimensões do ensino, pesquisa e extensão, tendo projetos aprovados com 

atividades desenvolvidas por discentes bolsistas de iniciação cientifica, assim como 

em orientações acadêmicas, projetos de intervenção e trabalhos de conclusão dos 

cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia e gestão dos serviços de 

saúde, além da participação em eventos e apresentação de trabalhos com a 

temática do envelhecimento  humano. 

 No decorrer deste estudo foram realizadas rodas de conversa entre os 

integrantes da pesquisa sendo discutidas estratégias a serem desenvolvidas junto 

aos profissionais das equipes em todas as instituições na perspectiva de 

implantação de instrumentos de avaliação dos idosos no contexto da sua 

integralidade. Assim, a partir dos resultados iniciais desse estudo pretende-se 

desenvolver junto aos idosos residentes das ILPI atividades que estimulem e/ou 

mantenham os mesmos ativos mentalmente, por meio de exercícios que envolvam a 

atenção, concentração, pensamento lógico e memória. Associado a isso, o 

desenvolvimento da escrita e leitura nos idosos analfabetos em que o quadro 

cognitivo e o anseio por aprender possibilitem a utilização de tais habilidades, além 

da inserção de oficinas de musicoterapia no cotidiano dos mesmos, envolvendo-os 

na aprendizagem de algum instrumento, baseado nas possibilidades físicas e 

mentais individuais. 

 Essa trajetória ainda proporcionou a participação dos pesquisadores 

envolvidos em bancas de TCC, apresentação em comunicações coordenadas, 

trabalhos em eventos, além de artigos científicos aceitos, publicados e aguardando 

avaliação, conforme descritos a seguir: 

 

4.1 Projetos de Pesquisa, Ensino e extensão aprovados  

 

Determinantes das Condições de Saúde dos Idosos Atendidos na Estratégia 

Saúde da Família: Analisando A Realidade No Município De Santa Cruz: Projeto 

de Pesquisa aprovado por meio Edital PROPESQ No. 05/2011-Distribuição de 

Bolsas de Iniciação Científica (IC) e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (IT) 

nas modalidades PROPESQ e REUNI da UFRN, Cota para o período de 01/01/2012 

a 31/12/2012). 
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Desenvolvimento de Protocolo de Avaliação Multidimensional das Condições 

de Saúde de Idosos Integrantes de Grupos de Convivência:  Projeto de Pesquisa 

aprovado por meio Edital 07/2010 - Distribuição de Bolsas IC e IT - PROPESQ e 

REUNI 2011 da UFRN, Cota para o período de 01/01/2011 a 31/12/2011). 

 

Projeto Envelhecendo com Saúde: Desenvolvimento de Protocolo de Avaliação 

Gerontológica Multidimensional das Condições de Saúde de Idosos 

Residentes em Instituições de Longa Permanência: Projeto de Ações Integradas 

(Ensino, Pesquisa e Extensão) aprovado  por meio do CNPQ: Ciências da Saúde, 

Edital da UFRN/PROGRAD/PROPESQ/PROEX N°01/2011. 

 

Avaliação das Condições de Saúde e Qualidade de Vida de Idosos Residentes 

em Instituições de Longa Permanência: Implantação de Protocolo de Avaliação 

Gerontológica Multidimensional: Projeto de Ações Integradas (Ensino, Pesquisa e 

Extensão) aprovado  por meio do CNPQ: Ciências da Saúde, Edital da 

UFRN/PROGRAD/PROPESQ/PROEX. 

 
4.2. Trabalhos apresentados em eventos  
 

Desempenho de Atividades da Vida Diária em Idosos Institucionalizados e Não-

Institucionalizados: XVIII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, ocorrido 

no período de 22 a 25 de maio de 2012 no Centro de Convenções Sul América, Rio 

de Janeiro, RJ. 

 

Envelhecimento Funcional em Idosos Integrantes de Grupos de Convivência 

na Cidade de Santa Cruz – RN:  12° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - 

ABRASCO, no Período de 14 a 18 de Dezembro de 2012, Porto Alegre - RS; Home 

Page: www.abrasco.org). 

 

Contribuição da Enfermagem acerca da Auto-Medicação em Idosos: Uma 

Revisão de Literatura: I Simpósio Norte-Rio-Grandense de Geriatria e 

Gerontologia, realizado no período  de 7 a 9 de outubro de 2011, Hotel Pirâmide 

Resort & Convention, Natal - RN. 
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Oficina para Idosos Integrantes de Grupos de Convivência: Praticando Hábitos 

Saudáveis na Terceira Idade: V Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, no 

período de 8 a 11 de novembro de 2011, UFRGS - Porto Alegre - RS. 

 

O Idoso Institucionalizado: Aspectos Relacionados à Capacidade Funcional: II 

Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, Campina Grande - PB, de 13 

a 15 de novembro de 2011.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

              PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 
 
Prezado (a) Idoso (a), 
 

Este é um convite para o (a) senhor (a) participar da pesquisa: “Avaliação das 

Condições de Saúde e Qualidade de Vida de Idosos Residentes em Instituições de 

Longa Permanência: Desenvolvimento de Protocolo de Avaliação Gerontológica 

Multidimensional”, coordenada pela Docente Ms. Vilani Medeiros de A. Nunes, 

juntamente com o pesquisador Prof. Dr. João Carlos Alchieri. Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: desenvolver e implantar protocolos 

de avaliação de saúde nas dimensões do cuidado multidimensional para melhoria da 

assistência aos idosos residentes em ILPI na perspectiva da promoção da saúde, 

prevenção de agravos e recuperação da saúde, no âmbito dos princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde. E como objetivos específicos: caracterizar os idosos 

nos aspectos sócio-demográficos e saúde; avaliar a qualidade de vida; identificar os 

perfis de incapacidade funcional; analisar o estado nutricional; implementar 

propostas para a melhoria da assistência aos idosos com o estabelecimento de 

atividades preventivas e esclarecedoras que busquem a promoção da saúde, 

prevenção de agravos e recuperação da saúde com vistas à melhoria da qualidade 

de vida dos idosos; capacitar cuidadores em atividades relacionados ao cuidado ao 

idoso. 

Caso deseje participar, o (a) senhor (a) será submetido (a) aos seguintes 

procedimentos: assinar este TCLE e responder a alguns questionamentos através 

de formulários constituídos de informações relacionadas aos aspectos: sócio-

demográficos, cognitivas, qualidade de vida, estado nutricional e atividades da vida 

diária. Contudo não serão realizados procedimentos que comprometam sua 

integridade física, psicológica, intelectual ou social.  Os riscos envolvidos com sua 

participação são mínimos, pois se trata de uma pesquisa descritiva, realizada por 



75 

 

meio de entrevista não sendo identificado ou penalizado por nenhuma questão 

respondida. Os resultados obtidos serão utilizados para fins científicos, havendo o 

compromisso por parte dos pesquisadores em manter o sigilo de todas as 

informações e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma 

a não identificá-lo.  A sua participação deverá ser voluntária, você não será pago por 

consentir participar dessa pesquisa, entretanto, você poderá ser ressarcido, isto é, 

reembolsado, caso seja comprovado despesas decorrentes de sua participação 

nessa pesquisa.  

Como benefícios por participar dessa pesquisa o (a) senhor (a) receberá 

orientações sobre um melhor conhecimento da sua saúde por meio de atividades em 

grupo planejadas a partir das informações coletadas durante a pesquisa e, caso 

necessitem, poderão receber orientações individualizadas sobre como melhorar 

suas condições de saúde. Essas orientações serão realizadas durante os encontros 

através de palestras sobre qualidade de vida, alimentação saudável, hábitos 

alimentares e prática de atividade física. Além de rodas de conversa com dinâmicas, 

a fim de proporcionar melhor integração dos participantes.  

Esta pesquisa terá o acompanhamento e assistência do Prof. Dr. João Carlos 

Alchieri, Membro da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro de Ciências 

da Saúde/UFRN, orientador dessa pesquisa e da pesquisadora Profa Ms Vilani 

Medeiros de A. Nunes, aluna do Curso de Doutorado em Ciências da Saúde da 

UFRN.Se tiver alguma dúvida em qualquer momento dessa pesquisa, poderá 

perguntar diretamente aos pesquisadores, Prof. Dr. João Carlos Alchieri, através do 

telefone (84)  3215-3590 (R-230) ou através do e-mail: jcalchieri@gmail.com, como 

também a Profa Vilani Medeiros de A. Nunes, pelos telefones (84) 9981-2699 ou 

pelo e-mail: vilani.nunes@gmail.com. 

 A autorização para o desenvolvimento de todos os passos, anteriormente 

apresentados, será considerada a partir da assinatura do impresso de 

consentimento. Questões referentes à ética dessa pesquisa poderão ser 

direcionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do 

Campus Universitário BR 101, Lagoa Nova, Natal-RN - CEP: 59072-970 ou pelo 

Telefone: (84) 3215-3135. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br. 
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Declaro que estou suficientemente esclarecido sobre o que essa pesquisa 
deseja fazer e que consinto de forma voluntária a fazer parte da mesma. 
 
Nome da participante _______________________________________ 
 
Assinatura do Participante ___________________________________ 
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APÊNDICE B - Questionário Sócio - Demográfico - Saúde - Institucionalização 

 
APLICAÇÃO REALIZADA EM ___/___/2011. 
 
INSTITUIÇÃO:______________________________________. 
 

 
     (   ) RESPONDIDO PELO IDOSO  (   ) RESPONDIDO PELO 
CUIDADOR 

 
A1. Qual é sua idade?  _______anos                     99. NR   
 
A2. Qual é sua data de nascimento?  __/__/__        99. NR 
 
A3. Sexo  1. Masculino  2. Feminino 
 
A4. Qual é o seu estado civil? 
1. Casado/a ou vive com companheiro/a      
2. Solteiro/a      
3. Divorciado/a, separado/a  
4. Viúvo/a       
99. NR 
 
A5. Qual sua ocupação durante a maior parte de sua vida?_________ 
 
A6. O/a senhor/a é aposentado/a?   1. Sim 2. Não   99. NR 
 
A7. Até que ano de escola o/a senhor/a estudou? 
1. Nunca foi à escola, ou não chegou a concluir a 1ª série primária ou o curso de 
alfabetização de adultos 
2. Curso de alfabetização de adultos  
3. Primário (até o ____ ano, atual nível fundamental 1ª a 4ª série)  
4. Ginásio (até o ____ ano, atual nível fundamental, 5ª a 8ª série)  
5. Científico, clássico (ensino médio, colegial ou normal, magistério ou técnico, até o 
____ ano  
6. Curso Superior completo 
7. Curso Superior incompleto 
8. Pós-graduação completa 
9. Pós-graduação incompleta 
99.NR 
Cálculo dos anos de escolaridade: _______. 
 
A8. Quantos filhos/as o/a senhor/a tem? ___ filhos/as    99. NR 
 
A9. Há quanto tempo mora na instituição?   1. Sim     2. Não   99. NR 
 

ILPI 
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A10. Em geral, como (a) Sr (a) avalia sua saúde:  1.Boa    2.Regular    3. Ruim  
 
A11. Algum médico já disse que o/a senhor/a tem: pressão alta, doenças do 

coração, diabetes, doenças dos pulmões, artrite/artrose/reumatismo, 

osteoporose, depressão câncer, derrame ou AVC ou isquemia?  

1. Sim  2. Não   99. NR 

 
A12. O/a senhor/a esta usando algum remédio receitado por médico ou por 

conta própria? Em caso, positivo, quantos?    1. Sim      2. Não 99. NR 

A13. O/a senhor/a é fumante?   1. Sim      2. Não     99. NR 
 
A13.1 Caso sim, número de cigarros por dia:________ 
 
A14. O/a senhor/a possui dificuldades para dormir?   1. Sim    2. Não    99. NR 
 
A14.1 Caso sim: (   ) Demora para adormecer    (   ) Acorda durante a noite 

 (   ) Acorda muito cedo ou muito tarde  (   ) Sente-se sonolento durante o dia 

A15. O/a senhor/a pratica atividade física?   1. Sim     2. Não   99.NR 
 
A15.1 Caso sim, qual o tipo da atividade?__________ 
 
A15.2 A pratica quantas vezes por semana?_________ 
 
A16. Agora verificaremos sua pressão arterial (posição sentada):____x 
____mmhg 
 
A17. O (a) senhor (a) faz uso de algum medicamento?  1. Sim     2.Não  
 
A17.1.Em caso positivo, que tipos são utilizados? 

(  ) Cardiovasculares  (  ) Sistema Nervoso Central   (  ) Locomotor  (  ) Respiratório   

(  ) Digestivo  (  ) Geniturinário (  ) hormonais (  ) Outros 

 
A18. O (a) Sr (a) sofreu alguma queda ou acidente no decorrer do último ano?   
(  ) nenhuma     (  ) uma     (  ) 2 a 4       (  )5 ou mais 
 
A19. Motivo (Tipo) da queda  (  ) Vertigem (  ) Aparentemente acidental  

                                         (  ) Tropeçou/escorregou    ( ) 

Outros:__________________ 

A20. Precisou de ajuda para se levantar?   
(  ) Sim, sozinho   (  ) Sim, com ajuda   (  ) Não 
    
A21. Conseqüências imediatas da queda/ Repercussão funcional pós-queda 
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(  ) Nenhuma (  ) Ferida superficial ou contusão     
(  ) Fratura e outras conseqüências graves 
 
A22. Fraturas (   ) Sim  (  ) Não 
 
A22.1. Se sim, onde?   (  ) vértebra  (  ) fêmur  (  ) antebraço   (  ) 
outro____________    
  
A23. Como chegou à instituição:    (  )Vontade própria  (  ) Trazido por parentes  

(  ) Trazidos por outros 

 
A24. Motivo da institucionalização: (  ) Não tem família (  ) Não tem quem cuide  

(  ) Outros ___ 

 
A25. Dinâmica das relações: Você considera a relação: 
 
Idoso/idoso:  (  ) Ótima   (  ) Boa  (  )Regular  (  ) Péssima 
 
Idoso/funcionários:  (  ) Ótima   (  ) Boa  (  )Regular  (  ) Péssima 
 
Idoso/dirigente:  (  ) Ótima   (  ) Boa  (  )Regular  (  ) Péssima 
 
Idoso/familiares: (  ) Ótima   (  ) Boa  (  )Regular  (  ) Péssima 
 
A26. Com quem residia antes de vir para a 
instituição?______________________ 
 
A27. Em sua opinião qual problema que mais o(a) atinge na vida diária:  
 
(  ) nenhum  (  ) econômico  (  ) saúde   (  ) pessoal (  ) outro 
_____________________ 
 
A28. Tem conhecimento sobre as Leis específicas para os idosos? 
 (  ) Sim  (  ) Não 
 
A29. Freqüenta algum culto religioso? (   ) Sim  (  ) Não 
 
A29.1.Se sim, quantas vezes por semana? _____________________ 
 
A30. O (a) senhor (a) gostaria de falar alguma coisa?______________________  
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APÊNDICE C - Solicitação de Autorização para Realização da Pesquisa 

 
         

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

              PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 

Ilmo (a) Sr (a)   Responsável Técnico (a) do (a) 

Solicitamos vossa colaboração no sentido de permitir que a pesquisadora 

Vilani Medeiros de A. Nunes, Professora Assistente I da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, a realizar a coleta de dados referente à pesquisa intitulada 

“AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DE 

IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: 

DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA 

MULTIDIMENSIONAL”, juntos aos idosos residentes na instituição, por meio de 

entrevista com aplicação de formulários específicos para esse público.  Essa 

pesquisa tem por objetivo realizar uma avaliação das condições de saúde e 

qualidade de vida, além de contribuir com a consolidação da implantação de um 

protocolo de avaliação gerontológica multidimensional da pessoa idosa 

institucionalizada no município de Natal – RN, sob a ótica das dimensões da 

pesquisa, ensino e extensão.  

Assim, através desse estudo espera-se contribuir com o meio cientifico e, 

principalmente com as políticas públicas locais para a melhoria da assistência aos 

idosos, de forma a beneficiar a sociedade com informações a respeito dos fatores 

que afetam diretamente a saúde associada com a qualidade de vida e, com isso, 

instigar a construção e a implementação de políticas de atenção à saúde específicas 

para esse público. Ademais, esclarecemos que os resultados dessa pesquisa serão 

utilizados unicamente para fins de estudo e o seu início somente se dará após 

liberação do Comitê de Ética da UFRN.  Certos de sua compreensão e colaboração, 

agradecemos antecipadamente. 

Natal, ___/___/____. 

______________________________ 

Profª Ms. Vilani Medeiros de Araújo Nunes 

Matrícula Siape: 2330137  
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APÊNDICE D - Quadro 1 - Distribuição das ILPI pelo nº de Idosos Pesquisados 

e % de Perdas pelo MEEM 

 

 

 

 

INSTITUIÇÃO 

 

 

 

TOTAL DE IDOSOS 

 

    “n” VÁLIDO    

(MEEM) 

  % DE 

PERDAS 

(MEEM) 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

% 

A 29 11,93 9 10,34 31,03 

B 37 15,22 8 9,19 21,62 

C 22 9,05 11 12,64 50 

D 108 44,44 48 55,17 44,44 

E 34 13,99 8 9,19 23,52 

F 13 5,34 3 3,44 23,07 

TOTAL 243 100,0 87 100,0 35,80 
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APÊNDICE E - Produção Científica 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión de la evaluación 
 
Distinguido/a Dr/a. de Araújo Nunes, Le estamos muy agradecidos por remitir su trabajo a 

Psicogeriatría. La lectura crítica del mismo, realizada por nuestros revisores, ha conducido 

a su aceptación definitiva como Original. 

 Informe de Evaluación 

Título: APLICABILIDAD DE WHOQOL-OLD EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE 
VIDA EN RESIDENTES MAYORES EN INSTITUCIONES DE LARGA ESTANCIA 
 
Revista: Psicogeriatría 

Reiteramos nuestro agradecimiento por su confianza en Psicogeriatría. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Responsable             Firma del Editor 
 
Dr. Luis Fernando Agüera Ortiz 
Director 
 
 

 
 

Barcelona, 03/11/2011

. 
 

Referencia: 2611009 

1 / 1
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APLICABILIDAD DE WHOQOL-OLD EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE 
VIDA EN RESIDENTES MAYORES EN INSTITUCIONES DE LARGA ESTANCIA 

 
 
 

Vilani Medeiros de Araújo Nunes 
 Rejane M.P. de Menezes 

RESUMEN 

Introducción. Desde el inicio de la década de los noventa, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) determinó que las escalas de calidad de vida eran esenciales 

cuando se trataba de evaluar a los ancianos institucionalizados, dado que éstos 

representan un grupo poblacional muy concreto y, como tal, son significativos para la 

evaluación de la calidad de vida. Métodos.  Este estudio descriptivo pretende 

analizar la calidad de vida de ancianos institucionalizados en Natal, Brasil. La 

recogida de datos se realizó mediante una entrevista a 43 personas de edad 

avanzada usando el test WHOQOL-OLD (World Health Organization Quality of Life-

Old), test elaborado por la OMS para valorar específicamente la calidad de vida de 

los ancianos. Resultados. Al realizarlo se obtuvo un resultado medio del 52,9%. El 

área sensorial consiguió la media más alta, con un 68,1%, lo que revela que los 

ancianos se sienten satisfechos con su situación. Por el contrario, en el área de 

autonomía se evidenció el resultado medio más bajo, un 40,7%, lo cual indica la 

insatisfacción de los ancianos por su incapacidad para tomar decisiones. 

Conclusión. Se llegó a la conclusión de que los ancianos consideraban que su 

calidad de vida no era ni satisfactoria ni insatisfactoria. Es necesario que se 

implementen medidas que promuevan un mejor cuidado de los ancianos 

institucionalizados para poder proporcionarles una mejor calidad de vida. 

Palabras clave. Ancianos. Calidad de vida. Centro de larga estancia para ancianos. 
 
Correspondência:  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Brasil. 
Dra. Vilani Medeiros de A. Nunes. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (FACISA/ UFRN). Rua Trairi, s/n. Santa Cruz, RN, 
Brasil. E-mail: vilani.nunes@gmail.com 

 

Trabajo extraído de la tesis de maestría titulada ‘Qualidade de vida na perspectiva 
de idosos institucionalizados no município de Natal, RN, 2007’, presentada al 
programa de posgrado en Enfermería de la UFRN. 
 

www.viguera.com/sepg    Psicogeriatria 2011; 3 (4): 177-185 
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Certificamos que  VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES
ENSINO PRÁTICO DE SAÚDE DO IDOSO: REFLETINDO SOBRE A VIVÊNCIA 
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Congresso Brasileiro de Saúde
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
novembro de 2012. 
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APÊNDICE F: Trabalhos Apresentados em Eventos

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES apresentou o trabalho 
ENSINO PRÁTICO DE SAÚDE DO IDOSO: REFLETINDO SOBRE A VIVÊNCIA 
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado nas dependências da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, no período de 14 a 18 de 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

84 

m Eventos 

apresentou o trabalho 
ENSINO PRÁTICO DE SAÚDE DO IDOSO: REFLETINDO SOBRE A VIVÊNCIA 
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, durante o 10º 

realizado nas dependências da 
UFRGS, no período de 14 a 18 de 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2012 



 

Trabalhos Apresentados 

  
 
 
 
 

 

Certificamos que VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES
ENVELHECIMENTO FUNCIONAL EM IDOSOS INTEGRANTES DE GRUPOS DE 
CONVIVÊNCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ 
Oral, com carga horária de 4 horas, 
Coletiva, realizado nas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
- UFRGS, no período de 14 a 18 de novembro de 2012.
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VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES apresentou o trabalho
ENVELHECIMENTO FUNCIONAL EM IDOSOS INTEGRANTES DE GRUPOS DE 
CONVIVÊNCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ – RN na modalidade Comunicação 
Oral, com carga horária de 4 horas, durante o 10º Congresso Bra

realizado nas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
UFRGS, no período de 14 a 18 de novembro de 2012. 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2012
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apresentou o trabalho 
ENVELHECIMENTO FUNCIONAL EM IDOSOS INTEGRANTES DE GRUPOS DE 

na modalidade Comunicação 
durante o 10º Congresso Brasileiro de Saúde 

realizado nas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2012 
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Certificamos que  VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES

PRATICANDO HÁBITOS SAUDÁVEIS NA TERCEIRA IDADE: UMA AÇÃO

INTERDISCIPLINAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Oral,  com  carga  horária  de  4  horas,  no  5º

EXTENSÃO  UNIVERSITÁRIA,  realizado  no
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CERTIFICADO 

VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES apresentou o trabalho

PRATICANDO HÁBITOS SAUDÁVEIS NA TERCEIRA IDADE: UMA AÇÃO

INTERDISCIPLINAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE na  modalidade  Comun

Oral,  com  carga  horária  de  4  horas,  no  5º CONGRESSO  BRASILEIRO  DE  

EXTENSÃO  UNIVERSITÁRIA,  realizado  no período de 08/11/2011 a 11/11/2011.
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apresentou o trabalho 

PRATICANDO HÁBITOS SAUDÁVEIS NA TERCEIRA IDADE: UMA AÇÃO 

na  modalidade  Comunicação  

CONGRESSO  BRASILEIRO  DE  

período de 08/11/2011 a 11/11/2011. 
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MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE DADOS DA PESQUISA

 

 

Desenvolvimento de Protocolo de Avaliação Multidimensional das 

Condições de Saúde de Idosos residentes em Instituições de Longa 

Permanência – ILPI.
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad

Vilani Medeiros, Isis Simões Leão, João Carlos Alchieri

Manual de Orientações para Coleta de Dados d

 

 

 

 

 

 

L DE ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE DADOS DA PESQUISA

 
 

Desenvolvimento de Protocolo de Avaliação Multidimensional das 

Condições de Saúde de Idosos residentes em Instituições de Longa 

ILPI. 

Maio -2011 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
 

Vilani Medeiros, Isis Simões Leão, João Carlos Alchieri
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da Pesquisa 

L DE ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

Desenvolvimento de Protocolo de Avaliação Multidimensional das 

Condições de Saúde de Idosos residentes em Instituições de Longa 

UFRN 

Vilani Medeiros, Isis Simões Leão, João Carlos Alchieri
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I - APRESENTAÇÃO 
 

  Este manual expõe informações sobre a aplicação dos instrumentos 

para coleta de dados do projeto “Desenvolvimento de Protocolo de Avaliação 

Multidimensional das Condições de Saúde de Idosos Residentes em Instituições de 

Longa Permanência” que está sendo desenvolvido pela pesquisadora Ms. Vilani 

Medeiros de Araújo Nunes sob a orientação do Prof. Dr. João Carlos Alchieri 

(UFRN) em parceria com a Mestranda Isis Simões Leão e a Faculdade de 

Excelência Educacional do RN - FATERN. O projeto é financiado pela PROPESC-

REUNI (Cota 01/01/2011 a 31/12/2011). 

II-  INTRODUÇÃO 

 

  O Projeto “Desenvolvimento de Protocolo de Avaliação 

Multidimensional das Condições de Saúde de Idosos residentes em Instituições de 

Longa Permanência (ILPI) do Município de Natal – RN” é uma parceria entre a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN com outras instituições 

governamentais e não governamentais – Faculdade de Excelência Educacional do 

Rio Grande do Norte (FATERN), na perspectiva de apoiar a consolidação de um 

projeto de melhoria das condições de saúde e vida de idosos institucionalizados no 

Município de Natal – RN através da implantação e implementação de um protocolo 

de avaliação multidimensional da pessoa idosa.  

  O estudo será realizado com idosos residentes em ILPI na área urbana 

do município de Natal que atendam aos seguintes critérios: possuir 60 anos ou mais, 

ter condições fonoauditivas e cognitivas para responder ao questionário. Além disso, 

cumprindo as diretrizes nacionais para pesquisa com seres humanos (Resolução N° 

196/96), idoso deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após 

compreender o intuito da pesquisa e aceitar participar da mesma. A entrada no 

campo será iniciada pela identificação das ILPI, horários de funcionamento e 

possíveis horários para coleta de dados. Em seguida, serão agendadas as visitas da 

equipe de pesquisadores do Projeto de acordo com os melhores horários para os 

idosos. 

  O protocolo que será aplicado é constituído de perguntas fechadas, 
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estruturado em seis blocos: A) Variáveis sociais e de saúde, B) Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM), C) Escala de Avaliação de Qualidade de Vida para Idosos 

(EAQVI), D) Índice de Katz – Atividades da Vida Diária (AVDs), e E) Avaliação 

Nutricional Subjetiva da Pessoa Idosa.A aplicação deverá ser realizada na ordem 

dos blocos, sem omissão ou edição de itens. Todo o questionário deverá ser 

preenchido pelo pesquisador de lápis grafite e de forma visível. Ao final da aplicação 

o pesquisador deverá conferir se algum item não foi respondido e preenchê-lo 

adequadamente conforme resposta do idoso. 

   Todos os protocolos estarão previamente numerados. Dever-se-á ter cuidado para 

não misturar ou perder páginas. O protocolo não é auto-aplicável, não pode ser 

permitido o seu preenchimento com ajuda de outro alguém que não os 

pesquisadores treinados e não pode ser levado pelo idoso sob promessa de entrega 

posterior. 

 

III - ORIENTAÇÕES 

 

Bloco A - Variáveis Sociais e de Saúde 

  Com o intuito de traçar o perfil dos participantes quanto a informações 

sociais e de saúde, o Bloco A é composto por 19 questões. Informações relevantes: 

• 99. NR significa que o idoso não quis ou não soube responder à questão  

• O item A3 não precisa ser perguntado ao idoso, basta o pesquisador observar 

se é homem (marcar opção 1) ou mulher (marcar opção 2)  

• O item A5 Qual sua ocupação durante a maior parte de sua vida? deve ser 

preenchido com a atividade que ocupou mais tempo na vida do idoso, mesmo que 

ele tenha trabalhado em mais de uma atividade.  

• Nos casos de mulheres que respondem “doméstica” checar se ela se refere a 

uma atividade remunerada na casa de terceiros ou se realiza serviços domésticos 

em sua própria casa. Neste caso preencher “dona de casa”.  

• O item A6 requer certo cuidado. Após perguntar até que ano da escola o 

idoso estudou se deve fazer as contas com ele da quantidade de anos passados em 

sala de aula. Em caso se repetência, acrescentar o ano repetido na conta. Em caso 



91 

 

de anos incompletos, somar os meses. Por exemplo, Sr. João diz ter feito o 

“Mobral”. Essa resposta se encaixa na opção “2. Curso de alfabetização de adultos”. 

O pesquisador deve marcar “2” e perguntar: “Então, Sr João quanto tempo o senhor 

passou no Mobral?”. Com a resposta a esta pergunta o pesquisador preenche o item 

Cálculo dos anos de escolaridade: _______.  

• O pesquisador deve ainda deixar claro se o cálculo se refere a anos ou meses 

utilizando “a” ou “m” após o número. Ex.: Cálculo dos anos de escolaridade: Caso o 

idoso tenha estudado por 10 meses.  

• Para preencher ao item A9 o pesquisador deve conferir diretamente no cartão 

de vacinação do idoso. Caso ele não tenha levado, não preencher.  

 

Bloco B - Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) 

 

  O MEEM é um teste de rastreio cognitivo que exige atenção do idoso 

para ser bem aplicado. Antes do início o pesquisador deve explicar: “Agora eu vou 

lhe fazer algumas perguntas e preciso que o/a senhor/a preste bem atenção antes 

de responder”. É preciso ter certeza que o idoso está ouvindo bem as perguntas e 

que não há muito interferência de barulho. Sem que o idoso perceba se acertou ou 

errou, o pesquisador deve marcar 1 para respostar corretas e 0 para respostas erradas. 

Cada item vale 1 ponto e deve ser somado ao final da aplicação desse bloco.  

 

Bloco C - Escala de Avaliação de Qualidade de Vida para Idosos (EAQVI) 

 

  A escala possui 24 itens a serem respondidos pelo idoso com “SIM” ou 

“NÃO”. O horário de início e término da aplicação da escala deve ser marcado e, ao 

final, calculado o tempo de aplicação. Caso haja interrupção externa os minutos 

devem ser descontados. Os itens podem ser repetidos caso o idoso não 

compreenda. Se ele não compreender mesmo depois de repetidas duas vezes, 

marcar 99.NR e seguir para o próximo item. 

Para alguns idosos pode ser difícil escolher uma das duas opções. Em alguns casos 

eles relatam histórias pessoais para responder a questão. Nesse caso o pesquisador 
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deve conduzir a aplicação solicitando sempre que o idoso escolha a opção que 

parecer mais adequada. 

 

IV -  Informações gerais 

 

  É importante que os pesquisadores se apresentem vestidos 

adequadamente (as mulheres não devem usar maquiagem em cores chamativas 

nem decotes). O uso do crachá é imprescindível e não se deve comer, beber ou 

mascar chicletes durante a entrevista. Celulares deverão ser mantidos desligados ou 

no modo silencioso. Os idosos devem ser tratados como “senhor” e “senhora”, “seu” 

e “dona”. Não chamá-los de “vô” ou “vó”, “senhorinha” ou “senhorzinho”. Tratar a 

todos cordialmente evitando, entretanto, contatos físicos mais calorosos. 

 Qualquer informação que o pesquisador considere importante deve ser 

anotada no protocolo durante a entrevista. Não deixar para depois a fim de evitar 

esquecimento. 

Assim que o protocolo for preenchido ele dever ser revisado pelo pesquisador. É 

importante que a cada no máximo 10 protocolos o banco de dados seja alimentado. 

Assim evita-se o acúmulo de material.  
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
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ANEXO B -  Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

Vou fazer algumas perguntas e peço que o senhor preste 
atenção para respondê-las. CERTO ERRADO NR 

1. Que dia é hoje? 1 0 99 

2. Em que mês estamos? 1 0 99 
3. Em que ano estamos? 1 0 99 
4. Em que dia da semana estamos? 1 0 99 
5. Que horas são agora aproximadamente? (Aceitar a 
variação de mais ou menos meia hora) 1 0 99 

6. Em que local estamos? (Apontar pro chão – dormitório, 
sala, quarto) 1 0 99 

7. Que local é este aqui? (Apontar ao redor – casa, hospital, 
instituto) 1 0 99 

8. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua 
próxima? 1 0 99 

9. Em que cidade nós estamos? 1 0 99 
10. Em que estado nós estamos? 1 0 99 
Vou dizer três palavras. Escute bem. Quando eu acabar de dizer as três palavras o senhor vai 
repetir: CARRO, VASO, TIJOLO. (Pontue a primeira tentativa. Caso o idoso não tenha acertado 
repita até três vezes para que ele aprenda). 
11. CARRO 1 0 99 
12. VASO 1 0 99 
13. TIJOLO 1 0 99 
Gostaria que o senhor me dissesse quanto é: (Corrija erros antes de prosseguir) 
14. 100 – 7 1 0 99 
15. 93 – 7 1 0 99 
16. 86 – 7 1 0 99 
17. 79 – 7 1 0 99 
18. 72 – 7 1 0 99 
O senhor lembra das três palavras que lhe pedi que repetisse agora há pouco? 
19. CARRO 1 0 99 
20. VASO 1 0 99 
21. TIJOLO 1 0 99 
22. (Mostre um relógio) O que é isso? 1 0 99 
23. (Mostre uma caneta) O que é isso? 1 0 99 
24. Vou dizer uma frase. Preste bem atenção e repita quando 
eu acabar de falar.“NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”. 1 0 99 

Pegue este papel com a mão direita. Dobre-o ao meio e o coloque no chão. (Explique o comando 
de uma vez só e só) 
25. Pega o papel com a mão direita 1 0 99 
25. Dobra o papel ao meio 1 0 99 
26. Coloca o papel no chão 1 0 99 
28. Vou lhe mostrar uma molha onde está escrita uma frase. 
Leia e faça o que a frase pede. (Mostrar o papel em que está 
escrito “FECHE OS OLHOS”) 

1 0 99 

29. Gostaria que o senhor escrevesse uma frase. Qualquer 
uma de sua escolha, não precisa ser grande (Espaço 
indicado abaixo. Cobrir o instrumento para que o idoso não 
veja). 

1 0 99 

30. Vou lhe mostrar um desenho e gostaria que o senhor o 
copiasse o mais parecido possível. (Considere acerto se o 
idoso fizer os dois pentágonos com a intercessão entre eles). 

1 0 99 

31. Pontuação geral: ______  
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FRASE: 
 
 
 
 
DESENHO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHE OS OLHOS 
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ANEXO C -  Índice de KATZ   
 

(Avaliação das Atividades da Vida Diária) 
 
Agora vou perguntar sobre sua independência para fazer coisas do dia-a-dia. 
Gostaria que me dissesse se é totalmente independente, se precisa de alguma 
ajuda ou se precisa de ajuda total para fazer cada uma das seguintes coisas: 
 
1 Banhar-se (de esponja, na banheira ou no chuveiro) 
1 Toma banho completamente sem assistência. 

2 
Recebe assistência para lavar apenas uma parte do corpo, como: pernas ou 
costas. 

3 Recebe assistência para lavar mais que uma parte do corpo ou não realiza. 

2 
Vestir-se (retirar roupas do armário e do cabide, inclusive roupas de 
baixo e sobretudo; lidar com fechos e cintos e calçar sapatos): 

1 Apanha as roupas e veste-se completamente sem assistência. 

2 Apanha as roupas e veste-se sem assistência, exceto no amarrar os cordões 
dos sapatos. 

3 Recebe assistência para arrumar as roupas e vestir-se ou permanece parcial 
ou completamente sem roupa. 

3 
Usar sanitário (ir ao sanitário para as eliminações, limpar-se após as 
eliminações e arrumar as vestes): 

1 
Vai ao sanitário, limpa-se e arruma as vestes sem assistência. (pode usar 
objetos auxiliares como bengala, andador e cadeira de rodas, pode usar 
comadre/papagaio à noite, esvaziando-os de manhã) 

2 
Recebe assistência para ir ao sanitário, no limpar-se e arrumar as vestes 
após as eliminações ou no uso de comadre/ papagaio à noite. 

3 Não consegue usar o sanitário para as eliminações. 
4 Deitar e levantar da cama e sentar e levantar da cadeira: 

1 Sobe e desce da cama assim como senta-se e levanta-se da cadeira sem 
assistência (pode estar usando objeto auxiliar com bengala, andador). 

2 Sobe e desce da cama assim como senta-se e levanta-se da cadeira com 
assistência. 

3 Não sai da cama, acamado completamente. 
5 Continência das eliminações: 
1 Tem controle completo das eliminações urinária e intestinal. 
2 Tem ocasionais “acidentes”( perdas da urina) 

3 A assistência ajuda a manter o controle da micção (dos que usam cateter ou 
que são incontinentes). 

6 Alimenta-se: 
1 Alimenta-se sem assistência. 
2 Alimenta-se por si, exceto para cortar a carne e passar manteiga no pão. 
3 Recebe assistência para alimentar-se. 
4 Recebe alimentação por garagem ou por via enteral. 
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ANEXO D - Avaliação Nutricional Subjetiva da Pessoa Idosa 
 

Peso (kg) __________   

Estatura (m) _____________             Altura do joelho (cm): ______________ 

Índice de Massa Corporal / IMC  _________ 

 

 
Avaliação Antropométrica do Estado Nutricional 

  

 

TRIAGEM NUTRICIONAL SUBJETIVA. LIPSCHITZ, 1994 

 
SINAIS 

 

 
Pontuação  

Tem doença ou condição que faz mudar o tipo e/ou quantidade de 
alimento que consome? 

 
2 

Consome menos de duas refeições ao dia ? 3 
Consome ao menos 2 porções ao dia de frutas, hortaliças, e 1 
porção de leite e substitutos ao dia? 

 
2 

Bebe 3 ou mais copos de cerveja, ou 1 dose aguardente ou outra 
bebida alcóolica diariamente? 

 
2 

Tem problema nos dentes ou na boca que dificultam sua 
alimentação? 

2 

É freqüente faltar dinheiro para comprar alimentos que precisa? 4 

Come sozinho na maioria das refeições? 1 

Toma mais de três remédios diferentes por dia?  1 
Teve perda ou ganho de peso de 5 kg nos últimos 6 meses  2 
Não é fisicamente capaz para fazer compras, cozinhar e/ou se 
alimentar sozinho? 

2 

 
TOTAL 

 

 

PONTUAÇÃO E A CONDIÇÃO NUTRICIONAL: 

0 a 2 pontos            SEM RISCO NUTRICIONAL. Reavaliar em 6 meses 
3 a 5 pontos            RISCO NUTRICIONAL MODERADO. Reavaliar em 3 meses 
6 ou mais pontos    ALTO RISCO NUTRICIONAL. Encaminhar idoso para médico 
                                                                    e ou nutricionista e ou assistente social 
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ANEXO E - Ações desenvolvidas na UFRN envolvendo a Temática do 

Envelhecimento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
PROJETOS DE PESQUISA 

 
 
Professor/ 
Pesquisador 
 

 
Vilani Medeiros de Araújo Nunes 
E-mail: vilani.nunes@gmail.com     Contatos: 9981-2699 / 8873-6863 

 
Título do 
Projeto 

 
DETERMINANTES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS IDOSOS ATENDIDOS NA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: ANALISANDO A REALIDADE DE IDOSOS NO 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ 

 
Resumo 

 
Trata-se de uma ação acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN, em parceria com outras instituições governamentais e não governamentais, na 
perspectiva de apoiar a consolidação de um projeto de melhoria das condições de 
saúde e vida de idosos no Município de Santa Cruz – RN através da Avaliação das 
Condições de Saúde e Qualidade de Vida de Idosos atendidos na Estratégia de Saúde 
da Família. A participação da UFRN é proposta em suas dimensões de ensino, 
pesquisa e extensão, configuradas a partir da participação de docentes e discentes. 
Na dimensão de ensino haverá envolvimento dos estudantes matriculados em 
componentes curriculares dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia no semestre 2012.1 e 2012.2. Na dimensão da pesquisa serão realizados 
estudos epidemiológicos entre os idosos atendidos na atenção básica, através da 
Estratégia Saúde da Família, na área urbana do Município de Santa Cruz. A dimensão 
de extensão precede a data de vigência deste edital, pois em atividades de campos de 
estágios dos componentes curriculares vigentes foram realizadas ações de caráter 
educativo a essa clientela assistida. Dessa forma, foi verificado pelos docentes e 
\discentes a necessidade de se realizar um diagnostico das condições de saúde dos 
referidos grupos de idosos. Após a concretização dessas abordagens acadêmicas 
espera-se que este projeto tenha estabelecido procedimentos sustentáveis para a 
consolidação da implantação de atividades de promoção e recuperação da saúde da 
pessoa idosa e prevenção de agravos, tais como as Doenças Crônicas não 
transmissíveis, na perspectiva de viabilizar ações de diagnóstico das condições de 
vida e saúde desses idosos para a melhoria da sua qualidade de vida. Serão 
propostos espaços de capacitação entre os integrantes do grupo da pesquisa, assim 
como aos grupos de idosos, familiares e cuidadores. Do ponto de vista acadêmico, 
espera-se o reforço de aulas práticas feitas nos campos da enfermagem, nutrição e 
fisioterapia, contribuindo para melhorar a formação dos estudantes envolvidos. A 
pesquisa em curso irá proporcionar uma melhoria das condições de vida e saúde dos 
idosos, o que deverá indicar estratégias de melhoria de sua qualidade de vida. 

Público Alvo IDOSOS ATENDIDOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
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PROJETO AÇÕES ASSOCIADAS (Pesquisa, Ensino e Extensão) 
 

 
Professor/ 
Pesquisador 
 

 
Vilani Medeiros de Araújo Nunes 
E-mail: vilani.nunes@gmail.com  /  Contatos: 9981-2699 / 8873-6863 
 

 
Título do 
Projeto 

 
PROJETO ENVELHECENDO COM SAÚDE: DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO 
DE AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA MULTIDIMENSIONAL DAS CONDIÇÕES DE 
SAÚDE DE IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 
 

 
Resumo 

 
Trata-se de um projeto de ações acadêmicas associadas e integradas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, de natureza educativa, 
científica, ética e política, em parceria com instituições governamentais e não 
governamentais, na perspectiva de apoiar a consolidação de um projeto de melhoria 
das condições de saúde e vida de idosos institucionalizados no Município de Natal – 
RN através da implantação e implementação de um protocolo de avaliação 
gerontológica multidimensional de idosos residentes em Instituições de Longa 
Permanência – ILPI. A participação da UFRN é proposta em suas dimensões de 
ensino, pesquisa e extensão, configuradas a partir da participação de docentes e 
discentes com priorização de práticas acadêmicas interdisciplinares e 
multiprofissionais. Na dimensão do Ensino, a proposta deste projeto se consolida na 
melhoria da formação profissional dos discentes matriculados em componentes 
curriculares dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia no 
semestre 2011.2 e 2012.1 na perspectiva da melhoria da qualidade das aulas teórico-
prático de forma multiprofissional e interdisciplinar tendo como princípio a 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão entre os cursos mediante a 
investigação dos aspectos epidemiológicos e demográficos, realizado na dimensão da 
pesquisa a fim de possibilitar a identificação do perfil dos idosos, servindo como 
referência para fundamentar estratégias de programas nutricionais, fisioterapêuticos e 
enfermagem direcionados à promoção da saúde de pessoas idosas que possibilitem a 
garantia de ações estratégicas associadas com atividades de extensão com vistas na 
melhoria da qualidade de vida dos idosos residentes em ILPI. Ainda na dimensão do 
ensino, buscar-se-á o impacto na formação discente que facilite a flexibilização e a 
integralização curricular, gerando produtos tais como publicações, monografias e 
abertura de novas linhas de ensino, pesquisa e extensão. Vale salientar que esse 
projeto está inserido no contexto de uma pesquisa de doutoramento já cadastrado no 
SISNEP e em fase de elaboração dos referidos instrumentos de pesquisa. Em se 
tratando de ações de extensão, verificou-se a necessidade dos idosos na realização 
de palestras, mini-cursos para cuidadores e eventos geronto-geriátricos, planejados a 
partir do diagnóstico epidemiológico dos idosos realizado na dimensão da pesquisa. 
No âmbito da pesquisa serão realizados estudos para investigar os aspectos 
relacionados a Política Nacional de Saúde da Pessoas Idosa associado a RDC 
283/2005 e ao Estatuto do Idosos (1994), preconizados pelo Ministério da Saúde e 
que se encontra em ampla discussão no âmbito nacional, fato este imprescindível na 
discussão nacional e local relevantes nas Políticas Públicas para um Envelhecimento 
Saudável, com vistas a implementar os princípios doutrinários do Sistema Único de 
Saúde entendida em integralidade, universalidade e equidade e melhoria da qualidade 
de vida para os idosos que se encontram vivendo em ILPI. Serão propostos ainda na 
dimensão do ensino, espaços de capacitação entre os integrantes do grupo da 
pesquisa, assim como aos grupos de idosos, familiares e cuidadores. Do ponto de 
vista acadêmico, espera-se o reforço de aulas práticas em campos como de 
enfermagem, nutrição e fisioterapia, contribuindo para melhorar a formação dos 
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estudantes envolvidos. A pesquisa em curso irá proporcionar uma melhoria das 
condições de vida e saúde dos idosos, o que deverá indicar estratégias de melhoria de 
sua qualidade de vida, além de subsidiar o aprendizado a todos os envolvidos no 
âmbito da pesquisa científica. Após a configuração do projeto nas três dimensões 
descritas, certamente teremos um outro cenário na relação entre os idosos e as 
condições de saúde encontradas que permitirá uma melhoria do cuidado e com uma 
assistência voltada para a promoção da saúde e prevenção de agravos, assim como a 
recuperação das doenças previamente instaladas. Essa proposta terá um relevante 
impacto social, pela ação transformadora sobre a problemática da institucionalização 
da pessoa idosa, contribuindo na sua inclusão com outros setores da sociedade 
através da articulação com a academia (universidade), contribuindo na formação, 
implementação e acompanhamento das políticas públicas prioritárias à pessoa idosa. 

 
 
Público Alvo 
 

 
IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


