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    Caracterizar as condições de saúde física, funcionalidade e cognição de idosos 

rurais de Coari no interior do Amazonas.  

 

Objetivo  

   

     Quanto aos seus aspectos cognitivos, funcionalidade e condições de saúde os 

idosos são ativos em suas atividades, contudo apresentam baixo desempenho 

cognitivo 1. 

  Os idosos rurais do Amazonas apresentam grave desempenho/déficit cognitivo, mas possuem 

boa funcionalidade, são ativos, tem uma boa percepção da saúde, são independentes nas 

atividades que realizam e felizes. O estudo permanece com coleta em todos os pontos que 

apresentam zona rural no estado do Amazonas. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra de idosos moradores da zona rural do município 

de Coari, AM,  2019 (n=100).   

Variáveis N % 

Idade 

60 a 69 anos  58 58,0 

Sexo  

Feminino 52 52,0 

Estado  civil  

Casado  53 53,0 

IMC 

Sobrepeso 44 44,0 

Medicação  

Não usa medicação  64 64,0 

Escala numérica 

Intensidade da dor*  56 56,0 

*Ausência de dor  

 

Tabela 2. Caracterização da função cognitiva  

através da avaliação  do Mini- Exame do 

Estado Mental , Teste de Trilha  e de Fluência 

Verbal e o Teste de Reconhecimento de 

Figuras, no município de Coari,AM,2019. 

  

Teste  Categorias N % 

Mini Exame do 

Estado Mental 

Menos de 20 

pontos  

40 40,0 

Teste de Trilha  Não pontuou 

 

98 98,0 

Teste de Fluência 

Verbal 

≥ 9 anos   

 

 

52 52,0 

Teste de 

Reconhecimento 

de Figuras 

Nomearam de 

forma correta as 

figuras do teste  

 

99 

 

99,0 

Tabela 3. WHODAS 2.0 da OMS na 

versão de 12 itens, grau de 

dificuldade e saúde do idoso rural 

nos últimos 30 dias, no município 

de Coari, AM, 2019.  

Variável  N % 

Boa funcionalidade 91 91,0 

 

Vestir-se sozinho 

 

 

 

90 

 

   

90,0 

Cuidar do lar 

 

72 72,0 

Realizam atividades 

na comunidade sem 

nenhuma dificuldade 

 

 

76 

 

 

76,0 

Relatam ter boa saúde 

nos últimos 30 dias  

 

75 

 

75,0 

• Trata-se de um estudo transversal, realizado com 100 idosos, com idade igual ou 

superior a 60 anos, residentes nas áreas rurais do município de Coari, estado do 

Amazonas, Brasil.  

 

  

• Critérios de inclusão: Os critérios para a inclusão dos idosos é ter idade igual ou 

superior a 60 anos, aceitar responder ao questionário e às avaliações propostas, 

assim como assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

 

  

  

• Critérios de exclusão: Excluíram-se os idosos incapazes de responder ao questionário 

e os que recusaram participar do estudo. 

 

  

  

•  Aplicou-se um questionário semiestruturado com características sócias demográficas, 

avaliou-se o desempenho cognitivo através dos testes: Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM), Teste de Trilha, Fluência Verbal (FV) e Reconhecimento de Figuras, 

Questionário Informativo de Declínio Cognitivo em Idosos (IQCODE). A funcionalidade 

foi avaliada através do Instrumento de Avaliação de Incapacidade (WHODAS II). 

 

  

• A análise estatística, usou-se o programa de SPSS 20.0, cujos resultados obtidos 

foram apresentados através da média e porcentagem da variável disposta.  

 

  

• Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Amazonas com o número do CAAE 08021319.0.0000.5020  ano 2019. 

        A maioria dos idosos rurais são jovens, do sexo feminino, casadas, com prevalência de 

sobrepeso, não fazendo uso de medicação, não sentem dor quando analisada pela Escala 

numérica. Ao rastrear a função cognitiva através do MEEM, metade não conseguiu pontuar o 

mínimo exigido apresentando déficit cognitivo importante. Para o Teste de Trilha quase todos 

não conseguiu realizar o que foi pedido, quanto ao Teste de Fluência Verbal boa parte dos 

idosos conseguiu evocar as palavras. Os idosos pontuaram muito bem quando fizeram o 

Teste de reconhecimento de figuras. A maioria dos idosos apresenta boa funcionalidade 

mensurada pelo WHODAS, consegue se vestir sozinhos, cuidar do lar, realizar suas 

atividades na comunidade sem nenhuma dificuldade e relatam ter boa saúde nos últimos 30 

dias. 
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