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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA, COGNITIVA E DA MEMÓRIA DE IDOSOS DE 
UMA POPULAÇÃO RIBEIRINHA EM RONDÔNIA

O processo de envelhecimento natural, denominada senescência, abrange todas as
alterações produzidas no organismo de um ser vivo e que estão diretamente relacionadas a
sua evolução no tempo, sem nenhum mecanismo de doença reconhecido. São, portanto,
alterações pelas quais o corpo passa e que são decorrentes de processos fisiológicos, que
não caracterizam doenças e são comuns a todos os elementos da mesma espécie, com
variações biológicas.

Assim, a perda das habilidades associadas ao envelhecimento está apenas vagamente
relacionada com a idade cronológica das pessoas. Não existe um idoso “típico”. A
diversidade das capacidades e necessidades de saúde dos idosos não é aleatória, e sim
advinda de eventos que ocorrem ao longo de todo o curso da vida e frequentemente são
modificáveis.
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- Participantes: 9 idosos

Caracterizar as condições sociodemográficas, cognitivas e de memória de uma
população idosa ribeirinha.

- Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (USJT 1832401)

- Avaliador aplicou questionário sociodemográfico e o Mini Exame do Estado Mental
(MEEM)

- Idosos que vivem na Comunidade Ribeirinha São Carlos do Jamari (RO)

- Entrevistas aconteceram durante visitas à comunidade e o avaliador visitou a casa
dos moradores antes da aplicação dos questionários para criar vínculo

Os achados sugerem que os idosos que vivem nessa comunidade ribeirinha possuem nível
socioeconômico e escolar baixos, seguindo os padrões apresentados por idosos de grandes
cidades como São Paulo. Além disso, possuem alterações cognitivas próprias da
senescência e alterações mais significativas de senilidade, seguindo as observações de
caracterização de idosos institucionalizados e não institucionalizadas.
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-Quando investigada a cognição, metade dos participantes foi classificada como capaz de
obedecer a instruções simples, com boa memória imediata e linguagem, contudo, é
importante salientar que apenas um dos participantes apresentava função visuoespacial
preservada. Todos os participantes apresentaram boa memória de evocação.


