
Introdução Resultados

Os idosos da zona rural do interior do Amazonas

apresentam-se funcionais mesmo diante do grave

déficit cognitivo apresentado.

Conclusão

Trata-se de um estudo transversal que apresenta

as características cognitivas e seu impacto sobre o

domínio físico-funcional em idosos atendidos em

domicílio na cidade de Coari-AM. A amostra se deu de

forma compulsória até que se atingisse o número de 50

idosos no cálculo amostral. O critério de exclusão foi

estabelecido que não participaria da pesquisa o

idoso(a) que apresentasse incapacidade total (cognitive

e física) para responder as questões e participar das

avaliações. A coleta de dados foi realizada no primeiro

semestre de 2019 após a aprovação do Comitê de

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do

Amazonas- UFAM sob o registro de número CAEE:

080021219.1.0000.5020.

Para caracterização dos idosos, foi aplicado um

questionário semiestruturado com as seguintes

informações: gênero, faixa etária, grau de instruções,

naturalidade, renda mensal, situação de moradia e

doença auto relatadas. O desempenho cognitivo foi

avaliado por meio dos seguites testes: Mini Exame de

Estado Mental(MEEM); Informant Questionnaire on

Cognitive Decline in the elderly (IQCODE); Teste de

Fluência Verbal (TFV); Escala de Depressão Geriátrica

(GDS); Teste de Trilha (TT); Teste de Reconhecimento

de Figura (TRF). O desempenho físico-funcional foi

avaliado pelos seguites testes: Short Physical

Perfomace Battery (SPPB); O Índice de Comorbidade

Funcional (ICF) e World Health Disability Assessement

Schedule 2.0 (WHODAS).

Método

Referências

CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS E 

FUNÇÕES FÍSICO-FUNCIONAIS EM IDOSOS 

RURAIS DO INTERIOR DO AMAZONAS  

Barbara Barreto1, Yandra Prestes1, Rosângela Costa1 , Higo Lopes¹, Lorena Leão¹, Ohanna Batista¹, Hércules Campos². 
1 Acadêmico(a) de Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas - UFAM

2 Doutorando do programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
E-mail: barbara.sbarreto@hotmail.com

As principais características, deste estudo, estão

descritas nas tabelas 1 e 2. A tabela 1 demonstra que mais

da metade dos idosos são analfabetos ou tem apenas o

primário incompleto. A tabela 2 apresenta o desempenho

físico-funcional do idoso depende significativamente da

integridade da função cognitiva.
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Analisar e descrever as características cognitivas e

sua correlação com a funcionalidade em idosos da

zona rural do interior do Amazonas.

Tabela 1. Principal caracterização cognitiva dos idosos 
residentes no interior do Amazonas. (n=50)

Objetivo 

Com o avançar dos anos o organismo humano

passa por um processo natural de envelhecimento.

Alterações cognitivas e funcionais fazem parte do

processo de envelhecimento podendo ocasionar a

demência, que é uma das mais importantes causas de

morbimortalidade e a perda da funcionalidade.1

Tabela 2. Principal caracterização físico-funcional dos 
idosos residentes no interior do Amazonas. (n=50)


