
Introdução Resultados

Observou-se que os idosos rurais apresentam-se Funcionais,

com pouca dor e boa qualidade de vida, apesar do déficit cognitivo

importante e a não pratica de atividade física. Acredita-se que a

funcionalidade esteja relacionada ao estilo de vida desses idosos.

Conclusão

: Foram selecionados Idosos residentes em comunidades rurais

do interior do Amazonas, através de busca ativa em Unidades

Básicas de Saúde e centros comunitários.

Avaliou-se desempenho funcional, capacidade funcional, a

função cognitiva, dor e qualidade de vida através dos testes e

questionários citados abaixo.
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100% (100) apresentam déficit cognitivo importante, 98% (98) tem

idade entre 60 e 89 anos e é do interior do Amazonas, 78% (78) não

apresentam nenhuma dificuldade para atividades como: tomar banho, se

vestir, subir escada, cortar unha dos pés, fazer compras. 77% (77) não

apresentam nenhuma comorbidade funcional como Artrite ou

osteoporose. 72% (72) relatam não sentir nenhum grau de dificuldade

para caminhar longas distâncias e cuidar de suas responsabilidades, 86%

(86) apresentam bom desempenho físico funcional, 67%(67) não pratica

nenhuma atividade física. 65% (65) relatam sentir-se feliz e 55%(55)

afirma não sentir dor em nenhuma parte do corpo.
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Analisar e descrever as características funcionais que fazem parte

do envelhecimento na zona rural no interior do Amazonas. O

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, cujo número do CAAE

08021219.1.0000.5020.

Objetivo 

O Envelhecimento é um processo biológico natural dinâmico e

progressivo caracterizador por diversas mudanças morfológicas,

fisiológicas, físicas e psicológicas que podem gerar várias

disfunções, interferindo na capacidade e independência funcional do

indivíduo tornando-os mais vulneráveis a diversas patologias ou

comorbidades que podem causar a morte. Embora o processo de

envelhecimento na zona urbana ou rural ocorra de forma

semelhante, na zona rural existem algumas particularidades como

isolamento social, limitado acesso aos serviços de saúde e

dificuldade com meios de transportes, que podem influenciar na

forma distinta de vida dos idosos.

Imagem 1. Avaliação dos idosos - Foto ilustrativa de arquivo pessoal.
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Figura 1. Escalas e testes usados no estudo.
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