
Introdução 

Resultados

Os idosos domiciliados da cidade de Coari – AM

apresentam um grave déficit cognitivo associado à

baixa escolaridade, altas prevalências de dor, e ainda

assim apresentam boa perspectiva de vida e relatam

uma velhice feliz. Este estudo é um corte transversal

em que se dará continuidade em futuros estudos que

encontram-se em andamento.

Conclusão

Trata-se de um estudo de corte Transversal

descritivo realizado com idosos domiciliados da cidade

de Coari-AM com idade acima de 60 anos, aprovado

pelo comitê de ética com protocolo CAAE

08021219.1.0000.5020. Avaliou-se a função cognitiva

pelo Mini Exame de Estado Mental (MEEM), Informant

Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly

(IQCODE), Teste de Fluência Verbal Semântica (TFV),

Teste de Reconhecimento de Figuras (TRF), Teste de

Trilha (TT), e Escala de Depressão Geriátrica (GDS),

para dor a Escala Numérica da dor e Escala de Faces,

e Escala de Satisfação Global, Escala de Controle,

Autonomia, Autorrealização e Prazer (CAPS19) para o

propósito de vida.
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50 idosos, na maioria mulheres 80% (40), com idade

entre 60 a 69 anos 48% (24). Segundo o MEEM 70% (35)

dos idosos apresentam grave declínio cognitivo, pelo GDS

42% (21) apresentam &#8804;5 sintomas depressivos.

Caracterizou-se a dor 31 (62%) de moderada a

insuportável, sendo a coluna 28% (19) e o joelho 24% (12)

os locais mais frequentes. Contudo, 72% (36) dos idosos

são satisfeitos com a vida.
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Caracterizar e analisar o propósito de vida, dor e

cognição dos idosos domiciliados da cidade de Coari –

Amazonas.

Objetivo 

O envelhecimento é um processo natural e universal

inerente ao desenvolvimento, caracterizado por um

declínio fisiológico. Objetivos: Caracterizar e analisar o

propósito de vida, dor e cognição dos idosos

domiciliados da cidade de Coari–Amazonas.

Tabela 1 – Caracterização cognitiva dos idosos residente no interior 

do Amazonas (n=50).

MEEM (Mini Exame do Estado Mental); IQCOD (Questionário para 

informar sobre declínio cognitivo em idoso); GDS (Escala de Depressão 

Geriátrica).


