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RESUMO 

 

Introdução: Com o envelhecimento populacional, aumenta a prevalência de 

doenças relacionadas à idade avançada, em especial o déficit cognitivo. Este pode 

diminuir ou retirar a autonomia do paciente, trazendo prejuízos ao indivíduo, aos 

familiares e à sociedade.  Objetivos: Tem como objetivo geral estimar a prevalência 

do déficit cognitivo em idosos na área de abrangência de quatro unidades básicas 

de saúde no município de Mossoró, e verificar associações com variáveis 

sociodemográficas e de saúde. Métodos: Trata-se de um estudo de prevalência a 

respeito da população idosa. Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram 

Miniexame do estado mental, Escala de Depressão Geriátrica Abreviada, Escala de 

Lawton,Miniavaliação Nutricional, Timed get up and GO test. A coleta foi realizada 

em quatro UBS’s e nas residências dos idosos. O questionário aplicado continha 

dados sociodemográficos relativos ao sujeito da pesquisa, tais como cor da pele, 

sexo, idade, escolaridade, estado civil, UBS e prontuário, bem como as escalas que 

eram aplicadas aos sujeitos pelos examinadores. Verificou-se a associação do 

déficit cognitivo às variáveis sociodemográficas e de saúde utilizando-se teste qui-

quadrado. Resultados: Foram coletados os dados de 818 idosos. A prevalência de 

déficit cognitivo na amostra foi de 44,6%. Ao compor o modelo de análise 

multivariada, independentemente das demais variáveis verificou-se uma maior 

ocorrência de déficit cognitivo em indivíduos analfabetos, com risco de desnutrição, 

dependentes e com até 70 anos de idade. Discussão e conclusão: O estudo 

verificou associações estatisticamente significativas do déficit cognitivo ao 

analfabetismo, à desnutrição ou risco para desnutrição e à baixa capacidade 

funcional, o que tem sido comumente descrito na literatura. A associação do déficit 

cognitivo à idade até 70 anos vai de encontro aos relatos mais freqüentes na 

literatura, e é possível questionar se isso se deve à grande quantidade de pessoas 

com comprometimento cognitivo leve sem demência com remissão posterior dos 

sintomas, ou pela ocorrência de demência de início precoce. Pode-se crer que a 

partir de estudos posteriores sejam aventadas novas hipóteses que possam explicar, 

corroborar ou refutar as associações encontradas. 

Palavras-chave: Déficit cognitivo, Demência, Envelhecimento, Idosos, Prevalência. 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: With populational aging, rises the prevalence of diseases related to the 

advanced years of life, especially the cognitive deficit. This one may decrease or 

even withdraw the patient autonomy, bringing losses to the individuals, their family 

and the society. Objectives: It has like general objective estimate the prevalence of 

cognitive deficit in senior patients from four Health Basic Units (HBU – in Portuguese, 

Unidade Básica de Saúde, UBS) in the coverage areas in the city of Mossoró, and 

verify associations with sociodemographic and health variables. Methods: It is a 

prevalence study about elderly population. The instruments used for the data 

gathering were the Mini-Mental State Examination, Shorten Geriatric Depression 

Scale, Lawton Scale, Mini-Nutritional Assessment, Timed get up and GO test. The 

gathering was made in four HBUs and in the houses of the old-aged patients. The 

applied questionnaire had sociodemographic data related to the subjects of the 

research, such as skin color, gender, age, schooling, marital status, HBUs and 

medical record, as well as the scales that were applied to the patients by the 

examiners. It could be verified the association of the cognitive deficit with the 

sociodemographic and health variables using the Chi-Squared Test. Results: The 

data were collected from 818 old-aged patients. The cognitive deficit had a 

prevalence of 44,6%. In the composition of the multivariate analysis model, 

independently from the others variables, it was verified a larger occurrence of 

cognitive deficit in illiterate individuals, with risks of malnutrition, dependents and with 

up to 70 years old. Discussion and Conclusion: The study verified statistically 

significant associations of the cognitive deficit to illiteracy, malnutrition or risk of 

malnutrition and low functional capability, which has been commonly described on 

the literature. The association of the cognitive deficit with the age up to 70 years old 

goes against to the most frequent reports in the literature, and it is possible to 

question if it is caused by the big amount of people with mild cognitive impairment 

without dementia with posterior remission of the symptoms, or by the occurrence of 

early start dementia. It is possible to believe that further studies could suggest new 

hypothesis to explain, corroborate or refute the associations found. 

 

Keywords: Aging, Cognitive deficit, Dementia, Elderly, Prevalence. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde 

contemporânea. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma população 

é considerada envelhecida quando a proporção de pessoas com 60 anos ou mais 

atinge 7% da população total e, ainda assim, apresenta tendências para o seu 

crescimento.(DIAS et al., 2019)No Brasil esta realidade não é diferente. O processo 

de envelhecimento da população no país vem sofrendo aceleração desde a década 

de 60, quando começou a elevar-se quando comparado aos demais grupos etários. 

De 1970 até hoje, a proporção da população idosa sobre a população total passou 

de 3% para 13,5% e esse percentual deve dobrar nos próximos vinte anos. O Censo 

de 2010, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, previu 

que os indivíduos com idade superior a 65 anos passarão de 14,9 milhões (7,4% do 

total), em 2013, para 58,4 milhões (26,7% do total), em 2060 (IBGE, 2010). 

No Brasil, o número de idosos (pessoas com idade igual ou maior que 60 

anos de idade) passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em 1975 e 14 milhões 

em 2002 (um aumento de 500% em quarenta anos) e estima-se que alcançará 32 

milhões em 2020. Em países como a Bélgica, por exemplo, foram necessários cem 

anos para que a população idosa dobrasse de tamanho. Em paralelo às 

modificações observadas na pirâmide populacional, doenças próprias do 

envelhecimento ganham maior expressão no conjunto da sociedade(LIMA-COSTA; 

VERAS, 2003). Estima-se que, em 2045, a população idosa ultrapasse a população 

infantil. Dada esta situação, espera-se que o perfil epidemiológico do Brasil também 

sofra grandes alterações, com maior ocorrência dedoenças relacionadas à 

idade(BOFF; SEKYIA; BOTTINO, 2015). 

O termo comprometimento cognitivo leve (CCL) designa um quadro clínico em 

que ocorre declínio em um ou mais domínios cognitivos, o que pode levar a um 

relativo prejuízo da capacidade de realização de atividades mais complexas (por 

exemplo, atividades no campo profissional), sem que o indivíduo preencha critérios 

diagnósticos para demência. O CCL pode ter diversas etiologias, incluindo doenças 

clínicas mal controladas (como hipertensão arterial e diabetes mellitus), 

polimedicação, depressão, dentre outras, no entanto, em muitos casos corresponde 

a um estágio ainda incipiente de alguma forma de demência, como a doença de 

Alzheimer ou demência vascular. Indivíduos com CCL podem apresentar melhora do 
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quadro, estabilização, ou progressão para demência, de acordo com a causa 

subjacente(RADANOVIC; STELLA; FORLENZA, 2015). 

A definição clássica da demência vem da etimologia da palavra: Demência 

(do latim de: 'falta, diminuição' + mens, genitivo mentis: 'mente') é a perda ou 

redução progressiva das capacidades cognitivas, de forma parcial ou completa, 

permanente ou momentânea e esporádica, suficientemente importante a ponto de 

provocar uma perda de autonomia do indivíduo(GEORGES; CALONGHI, 1915). 

Atualmente, a Demência é definida pelo DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais) como transtorno neurocognitivo maior, caracterizado por 

prejuízo progressivo da cognição envolvendo um ou mais domínios (memória e 

aprendizado, linguagem, funções executivas, habilidades visuoespaciais e 

comportamento/personalidade). Tal declínio precisa ser severo o suficiente para 

interferir nas atividades sociais e ocupacionais habituais do indivíduo e interferir na 

sua independência(RAMOS, 2017). Os déficits cognitivos podem afetar quaisquer 

das funções cerebrais, particularmente as áreas da memória, a linguagem (afasia), a 

atenção, as habilidades visuoconstrutivas, o comportamento e as funções 

executivas, bem como a resolução de problemas e a inibição de respostas.  

Atualmente, mais de 46 milhões de pessoas em todo o mundo são 

diagnosticadas com demência, e espera-se que este número aumente para 131 

milhões em 2050. O diagnóstico oportuno de demência é importante para liberar 

portais para atendimento, promover o enfrentamento adequado, tratar ou retardar os 

sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos e preparar-se para o futuro(GOUDSMIT et 

al., 2018). Por ser uma doença debilitante, o impactopara o indivíduo e sua família é 

muito forte, tanto emtermos emocionais, como econômicos. Estima-se que o mundo 

gasto em demência foi de 604 bilhões de dólares em 2010, o quesó tende a crescer 

nos próximos anos, já que o número de casos triplicará até 2050. Isso é 

especialmente importanteno contexto brasileiro, porque, como o Brasil tem seguido 

a tendência global do envelhecimento, também deve seguir a tendência de aumento 

dos casos de demência, o que exigirá maioratenção e profissionais de saúde melhor 

treinados(BOFF; SEKYIA; BOTTINO, 2015). 

A realidade é que a população idosa no Brasil tem aumentado 

exponencialmente e, tal como a maioria dos países em desenvolvimento, o Brasil 

não está economicamente preparado para lidar com as questões políticas, 

econômicas,e consequências sociais do envelhecimento da população. Como a 
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incidência de demência aumenta exponencialmentedepois dos 65 anos, a maioria 

das nações do mundoenfrenta uma epidemia global de demência, com os países 

com renda baixa e média compartilhando amaiorproporção de aumento, ou seja, 

65%(DOMINGUEZ et al., 2018). 

O Brasil vem passando por umatransição epidemiológica causada não 

apenas pelo envelhecimento populacional, mas também por mudanças no estilo de 

vida e comportamento associadas à indústria e à economia em desenvolvimento, 

tais como o aumento de gordura e açúcar na dieta, estilo de vida sedentário e a 

permanência, embora com uma prevalência menor, do uso do tabaco, levando a um 

aumento dramático na prevalência de obesidade, hipertensão,diabetes e 

hipercolesterolemia durante as últimas décadas. Estes são fatores de risco bem 

estabelecidos para demência que não foram adequadamente abordados no país. 

Por causa daaltaprevalência desses fatores de risco específicos, a população 

brasileira pode ser considerada uma população de alto riscopara o desenvolvimento 

de demência(DOMINGUEZ et al., 2018). 

Déficit cognitivo, tenha ele evoluído para demência ou não, pode provocar, 

além do prejuízo cognitivo, sintomas comportamentais, tais como agitação, 

irritabilidade, depressão, apatia, o que provoca agravos para os indivíduos, para as 

famílias e para a sociedade(VLOEBERGHS et al., 2018). 

Aventa-se a hipótese de que há diversos fatores que podem associar-se ao 

déficit cognitivo, como causa ou consequência. O senso comum coloca a idade 

como principal fator determinante, embora isso venha sendo discutido. A mudança 

de ambiente, a imobilidade, a depressão são outros fatores frequentemente 

apontados como desencadeantes de déficit cognitivo(PRADO et al., 2018). 

 

1.1 FATORES ASSOCIADOS AO DÉFICIT COGNITIVO 

 

1.1.1 Depressão 
 

 Depressão é frequentemente definida como uma forma comum de desordem 

cujos principais sintomas são um humor sombrio ou uma redução acentuada na 

capacidade de experimentar interesse e prazer(VLOEBERGHS et al., 2018). 

 A depressão é um sério problema de saúde em idosos. Embora a depressão 

seja observada em todas as faixas etárias, no idoso pode estar associada a 
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resultados devastadores como quedas, distúrbios do sono, deficiência cognitiva, 

desnutrição, autonegligência e aumento do risco de morbidade e mortalidade. Além 

disso, a depressão em idades avançadas pode ser o sinal inicial de outras 

doenças(DURMAZ et al., 2018). A depressão está associada a vários eventos 

negativos em idosos, incluindo quedas, desnutrição e comprometimento 

cognitivo.Por outro lado, taxas de readmissão, mobilidade e autonomia após trauma 

ortopédico, artroplastia ou cirurgia da coluna vertebral, quando em idosos, são 

fortemente influenciadas pela depressão. Vários fatores de risco para depressãosão 

conhecidos, incluindo idade, gênero e condições socioeconômicas(WIEGAND et al., 

2019). 

 A depressão e a doença de Alzheimer, tipo de demência mais frequente, são 

os dois distúrbios neuropsiquiátricos mais comunsque afetam idosos. Inclusive, 

quando o declínio cognitivo é associado à depressão em idosos (que pode preceder 

o processo neurodegenerativo e os sinais clínicos da demência), o diagnóstico 

diferencial pode ser um desafio. A depressão pode causar deterioração mental com 

iniciativa reduzida, queixas de memória e déficits de atenção, de forma a prejudicar 

a qualidade de vida de pacientes e cuidadores. Tal distúrbio tem sido definido com 

uma prevalência crescente em idosos(LIGUORI et al., 2018). 

Depressão e demência representam apresentações clínicas frequentes na 

população idosa. Ambas as doenças estão interligadas. De fato, a depressão em 

idosos pode refletir um risco aumentado para o desenvolvimento posterior de 

demência. Em todo o mundo, cerca de 47 milhões de pessoas são afetadas pela 

demência, o que representa cerca de 10% da população geral com mais de 65 anos 

de idade. Por outro lado, entre os idosos, a prevalência de sintomas depressivos e 

transtorno depressivo maior (TDM) é de 15% e 1% a 3%, respectivamente. Sexo 

feminino, abuso de álcool e substâncias ou drogas, histórico familiar e condições 

médicas são fatores associados à depressão em idosos (POZZOLI; DE CARLO; 

MADONNA, 2019). 

 A depressão em idosos parece diferir da depressão do início da vida, com 

maior heterogeneidade entre os afetados. Aquela tem sido associada a déficit 

cognitivo predominante na disfunção executiva e perda de memória(LIGUORI et al., 

2018).  

  

1.1.2 Desnutrição 
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 A desnutrição em idosos é uma condição comum, uma síndrome geriátrica 

importante e ainda pouco conhecida. A Sociedade Europeia para Nutrição Clínica e 

Metabolismo define a desnutrição como “um estado resultante da falta de ingestão 

ou ingestão inadequada de nutrientes, causando composição corporal alterada 

(diminuição da massa livre de gordura e massa muscular), levando à diminuição da 

função física e mental e comprometimento da saúde.” A desnutrição tem 

demonstrado contribuir para menor qualidade de vida, aumento do tempo de 

permanência hospitalar e aumento das taxas de readmissão, além de maior 

morbidade e mortalidade. No entanto, espera-se que o risco de desnutrição em 

adultos idosos aumente paralelamente ao aumento global previsto da esperança de 

vida(SANDERS et al., 2018). 

 Embora ainda seja um assunto pouco estudado, estudos relataram declínio 

cognitivo/funcional mais rápido em pessoas com demência e desnutrição.O estado 

nutricional é um importante preditor de desfechos clínicos na demência e pode 

fornecer um caminho para aintervenção(SANDERS et al., 2018). Tem sido sugerido 

que a dieta desempenha um papel importante na preservação da função física e 

cognitiva no envelhecimento humano.O consumo de minerais específicos e ácidos 

graxos ômega 3 com potencial antioxidante e antiinflamatório e a adesão à dieta 

mediterrânea são apontados como abordagens dietéticas promissoras para a 

preservação da função cognitiva com a idade avançada(ALEKSANDROVA; 

POUNIS; DI GIUSEPPE, 2019). 

 A desnutrição é comum em pessoas com demência, e muitas vezes aumenta 

à medida que a doença progride. Pacientes com demência podem ter dificuldade em 

comer ou beber por diversos motivos. Esses incluemdisfagia, dificuldade em 

reconhecer itens como alimentos, e perda da capacidade de reconhecer a fome ou a 

sede(WILHELM, 2016). 

 

1.1.3 Capacidade funcional 
 

A capacidade funcional pode ser entendida como a habilidade de realizar 

atividades básicas, instrumentais e avançadas de vida diária, sendo um critério 

decisivopara distinguir o envelhecimento normal das alterações causadaspor 
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processos patológicos. Dois conceitos-chave para compreender a perda de 

habilidades funcionais durante o envelhecimentosão deficiência e 

dependência.Deficiência é entendida como consequência de um problema físico ou 

mental, comprometimento envolvendo limitações de atividade ou participação (OMS, 

2018) e dependência pode ser definida como uma necessidade de cuidados/ajuda 

em comparação com as necessidades habituais de adultos jovens. Enquanto 

deficiência é tipicamente uma causa de dependência, esses dois fatores podem ser 

dissociados, com algumas pessoas com deficiência precisando de pouco ou nenhum 

cuidado dos outros após a reabilitação física e/ou o uso de dispositivos de auxílio 

(por exemplo, órtese). O desenvolvimento da deficiência edependência está 

relacionada aconsequências significativas para idosos, seus cuidadores e a 

sociedade como um todo(MOGRABI et al., 2018). 

 Além do declínio cognitivo, sintomas comportamentais, limitações físicas e 

funcionaissão características do curso da Doença de Alzheimer e de outros tipos de 

demência(MARTINS et al., 2018).Estudos anteriores indicaram que a demência e a 

depressão têm um impacto considerável na capacidade funcional de adultos mais 

velhos, influenciando também a conscientização sobre a capacidade(LEITE et al., 

2013). 

  Apesar disso, o impacto da falta de consciênciaé raramente investigado em 

relação às atividades de vida diária em idosos, particularmente empaíses em 

desenvolvimento como o Brasil, que têm um número crescente de pacientes com 

demência, mas umaescassez de estudos no campo(MOGRABI et al., 2018). 

 

1.1.4 Mobilidade 
 
 O declínio da mobilidade é um sintoma de demência avançada que afeta a 

função, a segurança, o cuidado e a qualidade de vida. Monitorar o status da 

mobilidade tem, inclusive, sido descrito como essencial para iniciar intervenções 

pontuais e direcionadas, com o objetivo de prevenir o excesso de incapacidade em 

pessoas com demência(VAN OOTEGHEM et al., 2018). 

Uma associação positiva entre a função motora(marcha,função e equilíbrio do 

membro inferior) e cognição (cognição, função executiva, memória, velocidade de 

processamento de informações) em idosos foi relatado.No entanto, como em 

qualquer associação transversal, não é possíveldeterminar a direção da 
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causalidade. A demência é geralmente caracterizada por prejuízos da cognição e, 

em fases posteriores,também por prejuízo da função motora.A estabilidade postural 

é limitada em idosos comdemência moderada(MARTINS et al., 2018). 

 

1.1.5 Cor da pele 
 
 Alguns estudos com grupos heterogêneos demonstram maior prevalência de 

demência em grupos étnicos minoritários, mas a possibilidade de que a diferença 

poderia ser atribuída à baixa escolaridade é sempre levantada. Um estudo publicado 

em setembro de 2018 in The American Journal of Geriatric Psychiatry buscou dirimir 

essa dúvida e foi realizado com 819 idosos de diferentes grupos étnicos, todos com 

baixa escolaridade. O resultado foi que o risco de demência de indivíduos de baixa 

escolaridade não foi significativamente diferente entre os grupos étnicos. O resultado 

sugere que a maior prevalência de demência em minorias étnicas pode ser atribuída 

à baixa escolaridade,além de outros fatores de risco, sem relação com a cor da 

pele.(RODRIGUEZ et al., 2018) 

Foi realizada uma revisão sistemática que sugere a forte possibilidade de 

aumento da incidência de demência em afro-americanos e hispânico-americanos 

oriundos do Caribe.  Além disso, esclarece uma clara heterogeneidade na incidência 

e prevalência de demência dentro da categoria adultos idosos “latinos”.(MEHTA; 

YEO, 2017) No Brasil não foram encontrados estudos relevantes correlacionando 

cor da pele ou origem étnica a demência. 

 

1.1.6 Escolaridade 
 
Entre os fatores de proteção para o declínio cognitivo relacionado ao 

envelhecimento e à doença de Alzheimer, o nível educacional é um dos mais 

proeminentes. A escolaridade está associada a maiores habilidades cognitivas em 

todas as idades(GURVEN et al., 2017). O nível de escolaridade foi positivamente 

associado a uma ampla gama de domínios cognitivos complexos, incluindo estado 

mental geral, memória episódica, linguagem, atenção, função executiva e 

processamento visuoespacial. Achados indicam que a modulação inibitória nas 

redes cerebrais em estado de repouso relacionadas à cognição complexa é uma das 

principais vias pelas quais a educação exerce seus efeitos protetores sobre a 
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cognição no envelhecimento normal(CHEN et al., 2019). No entanto, outros 

mecanismos subjacentes aos efeitos protetores da educação sobre a cognição ainda 

precisam ser elucidados. 

O analfabetismo tambémafeta profundamente o desempenho em testes 

neuropsicológicos. Alfabetização abrange mais do que ser capaz de ler e escrever; 

também influencia o conhecimento sobre como e quando aplicar habilidades de 

alfabetização (consciência metalinguística), bem como habilidades fonológicas, 

sequências motoras, memória declarativa e de trabalho, funções executivas e 

habilidades visuoespaciais. Como resultado, as pessoas com analfabetismo 

geralmente apresentam pior desempenho em tarefas como nomeação, 

compreensão, abstração verbal, reconhecimento de figura e orientação. Além disso, 

as pessoas analfabetas são menos acostumadas a fazer testes e menos 

familiarizadas com os procedimentos formais envolvidos(GOUDSMIT et al., 2018). 

Assim, as taxas de incidência e prevalência de demência em populações 

analfabetas e de baixa escolaridade podem ser enviesadas (ou seja, 

superestimadas) quando se baseiam apenas em testes cognitivos padrão. 

 

1.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Como estudo populacional, este oferece uma oportunidade para estudar as 

associações entre o déficit cognitivo e fatores comumente relacionados a ele. No 

intuito de investigar a prevalência dos agravos, foi utilizado um instrumento de coleta 

de dados (Apêndice B) que utilizou instrumentos de avaliação largamente utilizados. 

 
1.2.1 Miniexame do estado mental (Minimental de Folstein) 

 

O Miniexame do Estado Mental (MEEM) foi desenvolvido nos Estados Unidos 

da América e publicado em 1975. O objetivo do instrumento era o de avaliar o 

estado mental, mais especificamente sintomas de demência. Sua criação derivou da 

necessidade de uma avaliação padronizada, simplificada, reduzida e rápida no 

contexto clínico(MELO; BARBOSA, 2015).O Miniexame do estado menta lcontinua a 

ser o teste de rastreio de demência mais popular em nível mundial(GOUDSMIT et 

al., 2018). Desde sua publicação inicial por Folstein et al., o miniexame do estado 

mental tornou-se importante instrumento de rastreio de comprometimento cognitivo. 
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Como instrumento clínico, pode ser utilizado na detecção de perdas cognitivas, no 

seguimento evolutivo de doenças e no monitoramento de resposta ao tratamento 

ministrado.  

O escore total é de 30 pontos baseados em itens dicotômicos. Os pontos de 

corte 23/24 são usados por recomendação de Folsteinet al., como sugestivos de 

déficit cognitivo. Estes autores não apresentam pontos de corte baseados na idade, 

escolaridade e nem no diagnóstico, discrepando do que é corrente em vários países, 

inclusive no Brasil. Desde então, vários pontos de corte vem sendo utilizados, 

diferindo de acordo com os critérios escolhidos.Como exemplo, posteriormente, em 

estudo com 303 idosos ambulatoriais, Lourenço e Veras recomendaram 

modificações de itens do MEEM, sob a justificativa de adaptá-los à realidade 

brasileira, sem prejudicar ou alterar as intenções dos propositores originais do 

instrumento. Sugeriram notas de corte para déficit cognitivo segundo a escolaridade 

dos participantes de seu estudo, sendo 18/19 para pessoas analfabetas e 24/25 

para os escolarizados(MELO; BARBOSA, 2015). 

 

1.2.2 Escala de Depressão Geriátrica Abreviada 
 
A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) constitui o instrumento mais 

empregado para avaliar sintomas depressivos em populações geriátricas, sendo 

usada em pesquisa e em contextos clínicos. Criada por Yesavageet al. em 1983, a 

EDG passou a ser considerada uma escala com propriedades de validade e 

confiabilidade satisfatórias para rastreamento de depressão no idoso(ERTAN et al., 

2005), tendo sido traduzida para o português e adaptada para aplicação no Brasil 

por Stoppe Júnior et al. em 1994(SOUSA et al., 2007). A versão de 15 itens da 

Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) é amplamente utilizada para rastrear a 

depressão entre idosos, mas pouco se sabe sobre o funcionamento da escala em 

indivíduos com comprometimento cognitivo quando comparados aos 

normais(CHIESI et al., 2018). Esse fato amplia a importância do presente estudo, 

pois nele a escala é utilizada em larga escala tanto em indivíduos com cognição 

normal, quanto comprometida. 
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1.2.3 Escala de Avaliação da Capacidade para Atividades Instrumentais 
da Vida Diária (Escala de Lawton) 

 
Lawton e Brody desenvolveram uma escala que pretendia medir a 

incapacidade e servir para planejar e avaliar intervenções em idosos. Esta escala de 

avaliação permite ao profissional de saúde estabelecer o quão um indivíduo é 

independente no exercício de determinadas funções ou se, pelo contrário, necessita 

de ajuda. Fornece simultaneamente alguma indicação sobre o tipo de 

ajudanecessária. A Escala (de 9 a 27) apresenta gradientes cujos extremos são total 

independência e total dependência(AZEREDO; MATOS, 2003). 

 

1.2.4 Miniavaliação Nutricional (MAN) 
 

O questionário da MAN foi desenvolvido e validado para realizar uma simples 

e rápida avaliação do estado nutricional de pacientes idosos de clínicas, hospitais, 

da comunidade ou de instituições asilares, permitindo a detecção de risco de 

desnutrição e intervenção nutricional quando necessária. O questionário é 

constituído por 18 questões que se dividem em duas partes. Na primeira parte estão 

contidas seis perguntas, relativas à avaliação da ingestão alimentar e perda 

ponderal nos últimos três meses, mobilidade, ocorrência de estresse psicológico ou 

doença aguda recente, alterações neuropsicológicas e IMC (Índice de Massa 

Corpórea). A segunda parte da MAN aborda questões acerca de medidas 

antropométricas, como circunferências de braço e panturrilha; investigação 

alimentar, como o número de refeições consumidas, ingestão de líquidos e de 

alimentos; autonomia para se alimentar; avaliação global, com perguntas 

relacionadas ao estilo de vida e medicamentos utilizados e uma autoavaliação 

relativa à saúde e nutrição do idoso(CASTRO; FRANK, 2009). 

 

1.2.5 “Timed get up and GO test” (numa tradução livre, “Teste de 
Cronometrar o tempo de levantar e ir”) 
 

Proposto por Podsiadlo e Richardson, no ano de 1991, o teste Timed Get Up and 

Go (TUG) avalia o equilíbrio sentado, transferências de sentado para a posição em 

pé, estabilidade na deambulação e mudanças do curso da marcha sem utilizar 
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estratégias compensatórias. É um teste simples no qual o paciente é solicitado a 

levantar-se de uma cadeira (a partir da posição encostada), deambular uma 

distância de 3m, virar-se, retornar no mesmo percurso e assentar-se na cadeira 

novamente (com as costas apoiadas no encosto). O idoso é instruído a executar a 

tarefa de forma segura e o mais rapidamente possível e o seu desempenho é 

analisado em cada uma dessas tarefas através da contagem do tempo necessário 

para realizá-las. Os indivíduos adultos independentes e sem alterações no equilíbrio, 

realizam o teste em 10 segundos ou menos; os que são dependentes em 

transferências básicas realizam o teste em 20 segundos ou menos, e os que 

necessitam mais de 20 segundos para realizar o teste são dependentes em muitas 

atividades da vida diária e na mobilidade. Esse último valor indica a necessidade de 

intervenção adequada. O estudo de Piva et al. demonstrou uma boa confiabilidade 

intra (ICC-0,95) e interexaminadores (ICC-0,98)(DE FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 

2007). 

 

Embora a alteração da memória possa, em poucos casos, não ser um 

sintoma inicialmente dominante, é alteração típica da atividade cognitiva nas 

demências - sobretudo para a mais frequente delas, ligada à doença de Alzheimer, e 

sua presença é condição essencial para o diagnóstico. Sendo as demências 

condições de prevalência relativamente alta (estimada em 8,5% em idosos latino-

americanos) e com grande impacto negativo sobre a qualidade de vida dos 

indivíduos, faz-se necessário estudar seu impacto, bem como o do 

comprometimento cognitivo leve sobre aspectos como a capacidade funcional, a 

condição emocional, o estado nutricional e o equilíbrio e a mobilidade dos 

pacientes(CÉSAR, 2014). E é a isso que o presente estudo se propõe. 
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2. OBJETIVOS 
 

Objetivo geral: Estimar a prevalência do déficit cognitivo em idosos na área de 

abrangência de quatro unidades básicas de saúde no município de Mossoró. 

 

Objetivos secundários: 

 

• Verificar associações de variáveis sociodemográficas (cor da pele, 

idade, sexo, escolaridade, estado civil) e de saúde (risco para 

depressão, risco para desnutrição, grau de capacidade de execução 

das atividades de vida diária e função motora) com a presença de 

déficit cognitivo; 

• Caracterizar a amostra. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 TIPO DE ESTUDO 

 
Trata-se de um estudo de prevalência que fornece uma visão importante para 

o entendimento das associações entre o grau de cognição e o de risco para 

depressão, desnutrição, capacidade funcional e mobilidade dos idosos no município 

de Mossoró. Do ponto de vista operativo, trata-se de um estudo individuado. Quanto 

à posição do investigador, é um estudo observacional e considerando a referência 

temporal, é classificado como um estudo transversal. 

 

3.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 
O presente estudo foi realizado no município de Mossoró, estado do Rio 

Grande do Norte, situado a 277 km da capital. A cidade localiza-se às margens do 

rio Apodi-Mossoró, na mesorregião oeste potiguar, numa área de transição entre 

litoral e sertão, a 42 quilômetros da costa, limitando-se com dez municípios e com o 

estado do Ceará. O clima é predominantemente semiárido, caracterizado não só 

pelo baixo nível pluviométrico, mas também pela irregularidade das chuvas. A 

vegetação é composta, sobretudo, pela caatinga(LEITE; ARAÚJO, 2013). Possui 

uma área territorial de 2.108,9 km², sendo o segundo maior município do estado, e 

uma população de 294076 habitantes (IBGE, 2018). 

Dentre esses habitantes, 24238, isto é, 8,24% são idosos. É um percentual 

abaixo da média nacional, que é de 13,5% da população. É provável que isso dêva-

se ao fato de Mossoró ser uma cidade em expansão, que atrai adultos jovens em 

grande quantidade, seja em busca de empregos ou de qualificação (estudantes em 

universidades). O fato é que, ainda assim, trata-se de um número expressivo de 

pessoas que necessitam de assistência, e há carência de estudos que demonstrem 

o perfil dessa população. Esse estudo, que compreendeu o período de um ano, 

alcançou o número de 818 idosos, investigando 3,37% da população idosa do 

município. 

Foram utilizadas as UBSs Dr. José Holanda, Vereador Lahyre Rosado, 

Sinharinha Borges e Antônio Camilo, bem como as residências de pacientes 

residentes na área de abrangência dessas UBSs. 
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Figura 1 – Bairros de Mossoró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Bairros...(2011)  

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
A população da pesquisa foram os idosos (pessoas com idade igual ou 

superior a sessenta anos, segundo o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 1.º de 

outubro de 2003)(FEDERAL, 2003) residentes na área de abrangência de quatro 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de Mossoró que funcionam como 

campo de estágio para a Residência de Medicina de Família e Comunidade e/ou 

para a Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e 

Comunidade da UERN.  

Os idosos residentes na área de abrangência das UBSs Dr. José Holanda, 

Vereador Lahyre Rosado, Sinharinha Borges e Antônio Camilo foram os sujeitos 

arrolados no estudo. Os pesquisadores envolvidos no estudo foram às UBSs 

participantes e às casas dos pacientes a fim de examiná-los. Após a coleta de 

dados, obtiveram-se resultados referentes a 818 idosos. No caso da Escala de 
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Depressão Geriátrica, houve 11 idosos que apresentavam um grau de cognição 

baixo a ponto de inviabilizar a realização do exame; no caso do Timed get up and 

Go, houve 128 idosos que não conseguiram realizar o teste, por apresentarem 

problemas físicos ou cognitivos que impossibilitaram a realização. 

 Os indivíduos do sexo feminino (63,3%) predominaram sobre os homens. De 

uma forma geral a idade dos idosos variou entre 60 e 100 anos. A UBS Vereador 

Lahyre Rosado, no bairro Sumaré foi o local com maior componente amostral do 

estudo (35,1%), seguida da UBS Sinharinha Borges, no bairro Barrocas (33%), e da 

UBS Antônio Camilo, no bairro Ilha de Santa Luzia (19,6%). A UBS Dr. José 

Holanda, no bairro D. Jaime Câmara, com menos usuários cadastrados, teve 

apenas 101 idosos examinados (12,3%). 

O tamanho da amostra para estudos seccionais é calculado a partir da 

prevalência estimada da doença. O indicador de proporção 7,1% de indivíduos que 

tiveram demência foi adotado para o cálculo da amostra, baseado no estudo 

“PREVALÊNCIA DE DEMÊNCIA EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNDO”(LOPES; 

BOTTINO, 2002), com o público-alvo. Dessa maneira, para o cálculo da amostra 

tomou-se como base a seguinte fórmula: 

n=Z².(1−𝑃𝑃) 

(E)2.𝑃𝑃 

 

Onde: 

 n – tamanho da amostra; Z – 1,96 para 𝜶𝜶 = 5%; P – Prevalência estimada da 

doença; 𝐸𝐸 – Margem de erro 

Lwanga&Lemeshow 

 

Considerando que nas UBSs citadas no estudo, 1200 idosos são atendidos 

em média no período correspondente à coleta de dados e que essa população é 

considerada finita (<10000), faz-se necessário adotar o calculo de amostra finita 

(correção). Dessa maneira, considerando uma população de 1200 indivíduos, 

margem de erro de 15% e uma taxa de não resposta de 20%, chegou-se a uma 

amostra de 937 indivíduos. 

No início do período de coleta de dados, porém, houve a mudança dos 

moradores da comunidade do Tranquilinho, que ficava na área de abrangência da 

UBS Dr. José Holanda, para outro local, de modo a reduzir significativamente a 
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população de idosos de tal região. O fato inviabilizou o alcance do número total da 

amostra. 

 

3.4 DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS 

 
Com o intuito de conhecer a maneira como as características demográficas e 

os transtornos pesquisados se distribuem na população de idosos residentes nas 

áreas pesquisadas, foram utilizadas as seguintes variáveis: 

Variável dependente: Pontuação do Minimental. 

Variáveis independentes: 
Sociodemográficas: Cor da pele, sexo, idade, escolaridade e estado civil. 

Principais: Pontuação da Escala de Depressão Geriátrica, da Miniavaliação 

Nutricional, da Escala de Lawton e Brody e do Timed get up and Go. 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
Mediante a anuência da Prefeitura Municipal de Mossoró (Anexos A e B),e 

após a aprovação feita pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UERN (Anexo C), a 

coleta de dados ocorreu em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), bem como 

na residência de usuários que residiam na área de abrangência dessas unidades, 

noperíodo de abril de 2017 a março de 2018. As unidades escolhidas foram a Dr. 

José Holanda, Vereador Lahyre Rosado, Sinharinha Borges e Antônio Camilo. A 

pesquisa foi divulgada para os usuários pelos servidores das UBSs, em especial 

pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs). 

A pesquisa abordada iniciou na Unidade Básica de Saúde Dr. José Holanda, 

localizada na rua Boanerges Perdigão, S/N, no Bairro Dom Jaime Câmara, CEP 

59628-430; Município de Mossoró, Rio Grande do Norte. A escolha do local se 

deveu ao fato de a pesquisadora responsável ser a médica da equipe da Estratégia 

de Saúde da Família dessa UBS, por ser uma equipe com uma população adscrita 

que respeita o limite máximo recomendado de pessoas por equipe, prestando uma 

assistência de qualidade e por possuir, proporcionalmente, um número considerável 

de idosos em sua área de abrangência. Além disso, a UBS serve para campo de 

estágio para a Residência de Medicina de Família e Comunidade, para o Internato 

em Saúde da Família do curso de Medicina e para as disciplinas de Vivência I e 
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Epidemiologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, dos quais a 

pesquisadora responsável é preceptora, bem como para a Residência 

Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade, 

proporcionando produções científicas.  

Posteriormente, a pesquisa continuou sendo realizada em outras UBSs que 

funcionam como campo de estágio para a Residência de Medicina de Família e 

Comunidade e para a Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da 

Família e Comunidade da UERN, que foram a UBS VeradorLahyre Rosado, na rua 

João Nepomuceno de Moura, sem número, bairro Sumaré; UBS Antônio Camilo, na 

Rua General Péricles, 538, bairro Alto de São Manoel; UBS Sinharinha Borges, na 

rua Riachuelo, sem número, bairro Barrocas. A mesma equipe, composta pela 

pesquisadora responsável e pelos alunos, foi responsável pela coleta de dados em 

todas as UBSs. A coleta de dados foi realizada em salas fechadas, locais 

reservados das UBSs, ou em locais reservados das residências dos pacientes, onde 

foi possível garantir a privacidade dos participantes da pesquisa. 

 

Figura 2 – Equipe de pesquisa e coleta de dados, Mossoró, RN, 2018 

 

Fonte: Acervo daautora(2018) 
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Os idosos participantes da pesquisa foram identificados pelas Equipes de 

Saúde da Família de suas UBSs. Foram contactados pelos ACSs (agentes 

comunitários de saúde) e convidados a participar da pesquisa. Cada ACS é 

responsável por no máximo 750 pessoas e consiste uma de suas atribuições manter 

o cadastro atualizado de todas as pessoas de sua microárea. O convite para 

participar do projeto foi reforçado na FM 105, e por meio de equipamentos sociais 

das áreas de abrangência das UBSs, como igrejas e CRASs (Centro de Referência 

da Assistência Social). 

A alocação dos sujeitos se deu de maneira não probabilística. Eles eram 

convidados previamente pelos servidores ou informados e convidados quando 

procuravam as UBSs a fim de receberem atendimento. Os critérios de inclusão eram 

que todos os indivíduos com idade igual ou maior que 60 anos, que residissem na 

área de abrangência das UBSs citadas e que concordassem em participar da 

pesquisa poderiam participar. O único critério de exclusão era que o indivíduo não 

poderia estar acamado (restrito ao leito). A coleta de dados foi baseada num 

questionário contendo as escalas citadas. 

 Para assegurar uma interpretação uniforme e consistente dos critérios 

padronizados para a coleta de dados, o professor Dr. Eudes Euler de Souza Lucena 

atuou como instrutor de calibração. Esse professor realizou uma oficina de 

calibração, com o propósito de calibrar os examinadores, minimizando as variações. 

Dessa maneira, tanto a mestranda, que é médica, quanto 7 (sete) residentes da 

residência multiprofissional e 3 (três) alunos da graduação do curso de Medicina 

estavam capacitados e concordantes na aplicação das escalas (Resultado do teste 

kappa 0,89). 

Procurou-se mostrar, numa primeira abordagem, a relevância do estudo para 

os participantes e também para as instituições. Em seguida, foram abordados 

individualmente os participantes para coleta dos dados.  A equipe, então, aplicou os 

questionários. 

O questionário foi dividido em duas partes. A primeira continha dados 

sociodemográficos relativos ao sujeito da pesquisa, tais como cor da pele, sexo, 

idade, escolaridade, estado civil, UBS e prontuário. Vale salientar que os dados cor 

da pele, escolaridade e estado civil eram autorreferidos, de forma a uniformizar os 

dados com a forma de coleta de dados do IBGE. A segunda parte continha as 

escalas que eram aplicadas aos sujeitos pelos examinadores. 
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Foram aplicados os questionários: Minimental de Folstein, Index de 

Independência nas Atividades Básicas de Vida Diária de Sidney Katz, Escala de 

Lawton, Escala de Depressão Geriátrica Abreviada, Miniavaliação Nutricional e o 

“Timed get up  and GO test”. Isso deu-sede acordo com a disponibilidade dos 

usuários selecionados, nos turnos manhã ou tarde. Os participantes que 

concordaram com a participação no projeto assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). A coleta de dados foi realizada em salas 

fechadas, locais reservados das UBSs, ou em locais reservados das residências dos 

pacientes, onde foi possível garantir a privacidade dos participantes da pesquisa. 

Caso fosse um desejo dos participantes, um cuidador poderia acompanhá-lo durante 

a coleta de dados. As escalas Miniexame do Estado Mental e Escala de Depressão 

Geriátrica poderiam ser respondidas apenas pelo participante, enquanto que no 

preenchimento das demais poderia-se contar com o auxílio do acompanhante. O 

“Timedgetupand GO” teste era realizado apenas pelo participante, sem auxílio. 

 

3.6 MÉTODODE ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software 

SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) versão 20.0, com posterior 

verificação de consistência da digitação. Após a estruturação final do banco de 

dados, foi realizada inicialmente uma análise descritiva de todos os dados relativos 

às variáveis.  

As variáveis foram dicotomizadas, e os pontos de corte utilizados foram:  

Cor de pele: Os indivíduos foram divididos em cor de pele branca e não 

branca, sendo os de cor não branca os que se declararam pretos, pardos, amarelos 

ou indígenas. 

Idade: A divisão foi entre pessoas de até 70 anos e acima de 70 anos. O 

ponto de corte de 70 anos foi escolhido por ter sido a mediana encontrada no 

estudo. 

Escolaridade: Os indivíduos foram divididos entre os que se declararam 

analfabetos e os que declararam ter qualquer grau de escolarização. 

Estado civil: A divisão foi realizada entre indivíduos que se declararam com 

companheiro (casados ou em união estável), e indivíduos sem companheiro 

(solteiros, viúvos ou separados). 
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Cognição: A divisão foi realizada entre indivíduos com déficit cognitivo, sendo 

os que alcançaram a pontuação de até 20 no minimental, e indivíduos com cognição 

normal, sendo os que alcançaram pontuação de 21 ou mais. O valor de 21 foi 

escolhido por ter sido a mediana encontrada no estudo. 

Risco para depressão: O ponto de corte escolhido foi de 5, sendo os 

indivíduos com até esse escore considerados sem depressão, e os indivíduos com 

escore de 6 ou mais considerados com depressão. Estudos usualmente consideram 

que a pontuação de até 5 como sem depressão, entre 6 e 10 depressão leve e 11 ou 

mais depressão grave(LIPPERT et al., 2018), embora esses valores variem na 

literatura. 

Miniavaliação nutricional: O ponto de corte foi o escore de 23,5. Idosos com 

pontuação de até 23,5 foram classificados como desnutridos ou em risco para 

desnutrição, e os que obtiveram pontuação superior foram considerados normais. A 

maioria dos estudos considera que indivíduos com pontuação menor do que 17 

estão desnutridos, que aqueles com pontuação entre 17 e 23,5 estão em risco para 

desnutrição e que os que obtém escore acima de 23,5 tem nutrição normal (DOS 

SANTOS et al., 2018). 

Risco para quedas: A pontuação utilizada para a dicotomização foi de 10 

segundos. Considerou-se que idosos que realizassem o teste em até 10 segundos 

tinham mobilidade normal, enquanto os que o realizassem em mais de 10 segundos 

apresentavam risco para quedas. Existem vários pontos de corte utilizados na 

literatura. O utilizado neste trabalho, o mesmo considerado na pesquisa de 

(SANTOS, 2018), é o mais frequentemente utilizado, pois considera-se que aqueles 

que realizem o teste entre 10 e 20 segundos apresentam baixo risco para quedas e 

os que o terminem em mais de 20 segundos apresentam alto risco para quedas. 

Capacidade funcional: O ponto de corte utilizado foi de 20. Foi considerada a 

imensa variedade de critérios na interpretação da escala de Lawton, e, nesse 

trabalho, optou-se pelo mesmo critério utilizado pelo Manual de Rotinas do 

Ambulatório de Geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. 

Este manual considera que indivíduos com pontuação entre 25 e 27 pontos são 

independentes, entre 21 e 25 possuem dependência leve (que, em geral, não tem 

grande impacto na qualidade de vida), entre 16 e 20 possuem dependência 

moderada e entre 10 e 15 possuem dependência grave(RAMOS, 2017). Neste 
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trabalho consideraram-se os idosos com pontuação até 20 como dependentes e 

com pontuação acima de 20 como independentes. 

A associação entre déficit cognitivo e as variáveis sociodemográficas (idade, 

escolaridade, cor da pele, sexo, estado civil) e de saúde (risco para depressão, risco 

para desnutrição, risco para quedas, capacidade funcional) foi verificada pelo teste 

qui-quadrado. Para verificar a magnitude dessas associações, utilizaram-se razões 

de prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (95%). Foram 

considerados significativos valores de p menores que 0,05. 

A análise multivariada foi feita usando um modelo de regressão logística, 

através da análise hierárquica para estimar as razões de prevalência para 

ocorrência de Déficit Cognitivo ajustadas Idade, Escolaridade, Estado Civil, MAN, 

Escala de LAWTON e TUG. O modelo foi iniciado pelas variáveis mais significativas, 

seguida das variáveis adicionadas individualmente, considerando o p valor crítico 

para entrada no modelo de 0,05. A permanência da variável no modelo foi baseado 

no Teste de verossimilhança, multicolinearidade bem como pelo teste de Hosmer e 

Lemeshow. Para todos os testes, o nível de significância de 5% foi adotado. 

 

3.7 IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 
O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação de seu conteúdo pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), por meio da Plataforma Brasil, e obteve Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE/SISNEP): 63909817.6.0000.5294. O estudo teve início 

após recebimento do parecer favorável número do 1.959.345, de acordo com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Os sujeitos da pesquisa foram totalmente esclarecidos quanto à natureza, os 

riscos e os objetivos inerentes à pesquisa por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  
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4. RESULTADOS 
 
4.1DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 
 Os idosos residentes na área de abrangência das UBSs Dr. José Holanda, 

Vereador Lahyre Rosado, Sinharinha Borges e Antônio Camilo foram os sujeitos 

arrolados no estudo. Os pesquisadores envolvidos no estudo foram às UBSs 

participantes e às casas dos pacientes a fim de examiná-los. Após a coleta de 

dados, obtiveram-se resultados referentes a 818 idosos. No caso da Escala de 

Depressão Geriátrica houve 11 idosos que apresentavam um grau de cognição 

baixo a ponto de o fato inviabilizar a realização do exame; no caso do Timed get up 

and Go houve 128 idosos que não conseguiram realizar o teste, por apresentarem 

problemas físicos ou cognitivos que impossibilitaram a realização. 

 Os indivíduos do sexo feminino (63,3%) predominaram sobre os homens. De 

uma forma geral a idade dos idosos variou entre 60 e 100 anos. A UBS Vereador 

Lahyre Rosado, no bairro Sumaré foi o local com maior componente amostral do 

estudo (35,1%), seguida da UBS Sinharinha Borges, no bairro Barrocas (33%), e da 

UBS Antônio Camilo, no bairro Ilha de Santa Luzia (19,6%). A UBS Dr. José 

Holanda, no bairro D. Jaime Câmara, com menos usuários cadastrados, teve 

apenas 101 idosos examinados (12,3%). 

 As pessoas de cor de pele não branca prevaleceram, perfazendo 63,2% da 

amostra. Os idosos de até 70 anos compreenderam 51,7% da amostra. Os 

indivíduos alfabetizados predominaram sobre os não alfabetizados, perfazendo 

71,5% da amostra. Quanto ao estado civil, as pessoas sem um companheiro 

(solteiras, viúvas ou separadas), compreenderam 54,6% da amostra. 

 Na amostra estudada, 44,6% dos idosos apresentaram déficit cognitivo, 

tomando por base o ponto de corte 21, mediana encontrada. Quanto à Escala de 

Depressão Geriátrica (EDG), 34% dos indivíduos apresentaram pontuação 

compatível com depressão. Quanto à MAN, 36,1% das pessoas estavam 

desnutridas ou sob risco para desnutrição. Quanto à Escala de Lawton 28% dos 

idosos apresentavam dependência para as atividades instrumentais da vida diária. E 

quanto ao TUG, 84,2% dos sujeitos apresentavam risco para quedas, em face dos 

apenas 15,8% que apresentavam mobilidade normal. 
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Tabela 1 – Distribuição de freqüências de variáveis independentes 

Variáveis n Média Desvio 
padrão Mínimo Máximo 25 50 75 

Idade 818 71.73 8.64 60.00 100.00 65.00 70.00 77.00 
Minimental 818 20.77 5.98 0.00 30.00 18.00 21.00 25.00 
EDG 807 4.72 2.84 0.00 14.00 3.00 4.00 6.00 
MAN 818 24.48 3.69 8.00 30.00 22.50 25.00 27.50 
Triagem 818 11.35 2.33 2.00 14.00 10.00 12.00 13.00 
AG 818 13.16 1.99 5.00 16.00 12.00 13.50 14.50 
Lawton 818 22.25 5.31 9.00 27.00 19.00 24.00 27.00 
TUG 645 14.54 5,04 6.92 55.00 11.70 13.46 16.45 
 

Gráfico 1 – Prevalência de déficit cognitivo 

 
 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra quanto ao estado civil 
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Gráfico 3 – Distribuição da amostra quanto ao nível de escolaridade. 

 
Gráfico 4 – Distribuição da amostra quanto à faixa etária. 

 
Gráfico 5 – Distribuição da amostra quanto ao sexo. 

 
 

0 20 40 60 80 100

Analfabeto

Alfabetizado

28,5%

71,5%

%

0 20 40 60 80 100

Acima de 70

Até 70

48,3%

51,7%

%

0 20 40 60 80 100

Feminino

Masculin
o

68,9%

31,1%

%



35 
 

 

Gráfico 6 – Distribuição da amostra quanto à cor da pele. 

 
 

4.2ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DESFECHOS E AS VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

 
 Nesse momento da descrição dos resultados, adotou-se o déficit cognitivo, 

definido como pontuação do Minimental menor ou igual a 20, como desfecho. 

Pacientes com pontuação do Minimental igual ou maior que 21 (a mediana) foram 

considerados com cognição normal. 

 A tabela 2 descreve o desfecho Déficit Cognitivo em função de variáveis 

independentes. 

 Como desfecho da análise bivariada, o déficit cognitivo esteve associado 

também à idade acima de 70 anos, ao analfabetismo, ao fato de os sujeitos viverem 

sem um companheiro, à depressão, ao risco para desnutrição, à dependência dos 

idosos estudados e ao risco para quedas. 
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Tabela 2– Valores de frequência simples (%) do déficit cognitivo (Minimental) em indivíduos 
(n=818)no período de abril de 2017 a março de 2018. 
Variáveis 

n Prevalência déficit 
cognitivo (%) RP IC95% 

Qui-
quadrado 
(p-valor) 

Cor      
     Branca 301 127 (42,2) 0,92 

0,78–1,08 1,136 
(0,286)      Outros 517 238 (46,0) 1 

Sexo      
     Feminino 564 248 (44,0) 0,95 

0,81 – 1,12 0,310 
(0,578)      Masculino 254 117 (46,1) 1 

Idade      
     Acima de 70 395 223 (56,5) 1,68 

1,43 – 1,97 43,295 
(<0,001*)      Até 70 423 142 (33,6) 1 

Escolaridade      
     Analfabeto 233 179 (76,8) 2,42 

2,10 – 2,77 136,729 
(<0,001*)      Alfabetizado 585 186 (31,8) 1 

Estado civil      
     Sem companheiros 447 223 (49,9) 1,30 

1,11 – 1,53 11,065 
(0,001*)      Casado 371 142 (38,3) 1 

¥EDG      
     Depressão 274 145 (52,9) 1,35 

1,16 – 1,57 13,810 
(<0,001*)      Sem depressão 533 209 (39,2) 1 

MAN      
     Risco para desnutrição 295 178 (60,3) 1,69 

1,46 – 1,95 46,130 
(<0,001*)      Normal 523 187 (35,8) 1 

LAWTON      
     Dependente 229 169 (73,8) 2,22 

1,93 – 2,54 109,573 
(<0,001*)      Independente  589 196 (33,3) 1 

¥TUG      
     Risco de quedas 543 230 (42,4) 1,73 

1,21 – 2,46 11,442 
(0,001*)      Equilíbrio normal 102 25 (24,5) 1 

RP = Razão de prevalência ; IC95% = Intervalo de confiança a 95%; * Significância 
estatística (p<0,05); ¥ Número de respondentes inferior em virtude de ausência de respostas 

 

A análise multivariada foi feita usando um modelo de regressão logística, 

através da análise hierárquica para estimar as razões de prevalência para 

ocorrência de Déficit Cognitivo ajustadas Idade, Escolaridade, Estado Civil, MAN, 

Escala de LAWTON e TUG. O modelo foi iniciado pelas variáveis mais significativas, 

seguida das variáveis adicionadas individualmente, considerando o p valor crítico 
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para entrada no modelo de 0,05. A permanência da variável no modelo foi 

baseadono Teste de verossimilhança, multicolinearidade bem como pelo teste de 

Hosmer e Lemeshow. Para todos os testes, o nível de significância de 5% foi 

adotado. 

 

Tabela 3 - Modelo de regressão logística entre ocorrência de Déficit Cognitivo e 
variáveis sociodemográficas, ocupacionais e de saúde geral. Mossoró/RN, 2018. 

Variáveis Referência Exposição RPnaj IC (95%) RPajustado IC(95%) 

Idade Até 70 anos 
Acima de 

70 anos 
1,68 

1,43-

1,97 
0,649 

0,459-

0,918 

Escolaridade Alfabetizado Analfabeto 2,42 
2,10-

2,77 
6,87 

4,710-

10,047 

MAN Normal 
Risco para 

desnutrição 
1,69 

1,46-

1,95 
2,09 

1,463-

2,990 

Lawton Independente Dependente 2,22 
1,93-

2,54 
3,38 

1,152 

3,780 

 

Ao compor o modelo de análise multivariada, observou-se que mantiveram-se 

significativas as variáveis: idade, escolaridade, MAN e Lawton. Independentemente 

das demais variáveis verificou-se uma maior ocorrência de déficit cognitivo em 

indivíduos analfabetos, com risco de desnutrição, dependentes e com até 70 anos 

de idade. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 Estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que até o ano de 2025, 

o grupo de pessoas com 60 anos ou mais de idade deverá aumentar em quinze 

vezes, enquanto a população total, em apenas cinco. Este crescimento colocará o 

Brasil no cenário mundial como a sexta nação com maior número de idosos, cerca 

de 32 milhões de pessoas(DIAS et al., 2019). 

O envelhecimento é descrito por alterações orgânicas que podem resultar em 

redução da capacidade de manutenção homeostática, comprometendo diferentes 

esferas, tais como as funções executivas, a memória e o déficit cognitivo, que 

predispõemao aparecimento de doenças neurodegenerativas(ROSA; FILHA; 

MORAES, 2018).Dessa forma, com o envelhecimento, aumenta a prevalência de 

transtornos relacionados a ele, entre os quais destacam-se os distúrbios 

relacionados à cognição. 

 O déficit cognitivo pode se apresentar sob a forma de comprometimento 

cognitivo leve ou demência. A incidência e a prevalência do déficit cognitivo tem 

aumentado sensivelmente com o envelhecimento populacional.A demência, declínio 

na memória e outras funções cognitivas que leva a uma perda de função 

independente, é uma síndrome geriátrica comum e temida que afeta cerca de 4 a 5 

milhões de idosos nos Estados Unidos e tem grande impacto social e econômico 

sobre os pacientes, famílias e programas governamentais(LANGA et al., 2017). É 

uma síndrome clínica caracterizada por uma deterioração progressiva da 

capacidade cognitiva e da capacidade de viver e funcionar de forma independente. A 

demência afeta a memória, o pensamento, o comportamento e a capacidade de 

realizar atividades cotidianas, e é uma das principais causas de incapacidade em 

idosos. Globalmente, afeta 5 a 7% das pessoas com 60 anos de idade ou 

mais(REHM et al., 2019). 

 Quando se considera o número atual e projetado de pessoas com déficit 

cognitivo e as sequelas associadas, este déficit deve ser considerado uma 

importante prioridade de saúde pública. Globalmente, cerca de 47 milhões de 

pessoas viviam com demência em 2015, e este número deverá triplicar até 2050. A 

demência afeta os indivíduos, que perdem gradualmente as sua independência, bem 

como seus parentes e outros apoiadores, que precisam lidar com a convivência com 
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um membro da família ou amigo doente e em declínio, enquanto respondem às suas 

necessidades, como dependência crescente e mudanças no comportamento. Além 

disso, afeta a sociedade em geral porque as pessoas com demência também 

requerem cuidados de saúde e sociais.  

O custo global da demência em 2015 foi estimado como sendo de 818 bilhões 

de dólares, e esse número continuará aumentando à medida que o número de 

pessoas com demência aumenta(LIVINGSTON et al., 2017).Nessa perspectiva, esse 

estudo objetivou estimar a prevalência do déficit cognitivo em idosos na área de 

abrangência de quatro unidades básicas de saúde no município de Mossoró e 

verificar associações com variáveis sociodemográficas e de saúde. 

 A maior parte dos idosos examinados eram do sexo feminino, o que não é 

surpresa quando se considera que a expectativa de vida da mulher é superior à dos 

homens no Brasil. Atualmente mulheres brasileiras vivem, em média, até os 78,5 

anos, enquanto os homens desta nação até os 71,5 anos(DIAS et al., 2019).O IBGE 

relata que, a expectativa média de vida do/a brasileiro/a deve aumentar de 75 anos 

para 81 anos, contexto em que as mulheres continuarão vivendo mais do que os 

homens. Em 2060, a expectativa de vida delas será de 84,4 anos, contra 78,03 dos 

homens (IBGE, 2010). 

 Quanto ao perfil etário, constatou-se uma predominância depacientes de até 

70 anos de idade, perfazendo 51,7% da amostra. O ponto de corte de 70 anos foi 

escolhido por ter sido a mediana encontrada na análise. A diferença é discreta, 

porém foi relevante nas análises bivariada e multivariada, quando do estudo das 

associações. 

As pessoas de cor de pele não branca prevaleceram, o que é compatível com 

o censo do IBGE de 2010, em que os brancos autodeclarados compõem cerca de 

47,7% da população brasileira, somando cerca de 91 milhões de indivíduos (IBGE, 

2010). Os números condizem fortemente com o passado imigratório no Brasil. A cor 

da pele tem sua importância por representar um aspecto genético dos indivíduos, 

embora tal item não deva ser entendido de modo simplista, como se houvesse 

limites claros ou existissem formas puras. Deve ser salientado que as classificações 

raciais no Brasil são fluídas e influenciadas por diversos fatores, tais como condição 

social, profissão, ou meio em que os indivíduos vivem. 

 Sabendo da relevância de colher dados que revelem algum parâmetro social 

fundamental para conhecer o perfil de acometimento do déficit cognitivo na 
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população, elencaram-se as variáveis alfabetização e estado civil. A maioria dos 

entrevistados se declarou alfabetizado, embora ainda exista uma proporção 

expressiva de analfabetos.Os resultados obtidos foram semelhantes aos 

encontrados no estudo de (DE BRITO; CAVALCANTE, [s.d.]), em que 22% dos 

avaliados se declararam analfabetos. Em um levantamento longitudinal de base 

populacional realizado nos Estados Unidos com mais de 21 mil indivíduos, mais 

anos de educação foram associados a um menor risco de demência, e um aumento 

do nível de escolaridade foi associado a declínio na prevalência da demência 

(LANGA et al., 2017). 

Na avaliação da variável estado civil predominaram os indivíduos solteiros, 

viúvos ou separados em relação aos que viviam com um companheiro, resultados 

também semelhantes aos de uma pesquisa realizada no município de Viçosa, no 

estado do Ceará, município do interior do Nordeste como Mossoró, cidade de 

realização do presente estudo. Nessa pesquisa, 44% dos idosos se declararam 

casados.(DE BRITO; CAVALCANTE, [s.d.]). Em um estudo realizado com idosos 

das zonas rurais do norte da China, o status de viúvo comparado ao estado de 

casado mostrou-se um fator de risco independente para o comprometimento 

cognitivo leve em homens(ZHANG et al., 2019). 

 Ao compor o modelo de análise multivariada, observou-se que mantiveram-se 

significativas as variáveis: idade, escolaridade, MAN e Lawton. Independentemente 

das demais variáveis verificou-se uma maior ocorrência de déficit cognitivo em 

indivíduos analfabetos, com risco de desnutrição, dependentes e com até 70 anos 

de idade.Os resultados da pesquisa reforçam a condição multifatorial do déficit 

cognitivo, que se associa a características sociodemográficas, sociais e situações de 

saúde.  

 A prevalência observada no estudo para a variável déficit cognitivo foi de 

44,6% dos idosos. O déficit cognitivo, tanto na forma de comprometimento cognitivo 

leve, quanto na forma de demência, é uma condição multissistêmica. Isso torna 

difícil a comparação com outros estudos, poisa definição ainda está evoluindo em 

comunidades de pesquisa e clínicas, e isso afeta como os dados são inseridos em 

bancos de dados administrativos. A averiguação do caso depende de vários 

aspectos, como a infraestrutura de atenção à saúde de uma comunidade, condições 

socioeconômicas, normas culturais, acesso à atenção à saúde, estrutura etária, 

modos de cuidar do idoso e reconhecimento das alterações patológicas da função. 
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Apesar dos esforços para padronizar as avaliações da demência e da doença de 

Alzheimer desde o início dos anos 80, a demência ainda é avaliada de muitas 

maneiras diferentes. Os casos leves não são identificados de forma confiável, a 

terminologia e a categorização da demência mudaram com o tempo, e há diferenças 

nas diretrizes das sociedades médicas regionais, nos contextos locais e nos 

recursos. O diagnóstico pode ser operacionalizado por julgamento clínico, algoritmos 

ou escalas de questionário(LAUNER, 2019). 

 A prevalência encontrada foi menor do que a do estudo de (BUI et al., 2018), 

que foi de 55%, porém essa pesquisa foi realizada com idosos hospitalizados, o que 

leva a crer que sejam idosos mais frágeis. Além disso, o MiniCog, outro instrumento 

de avaliação, foi utilizado. A prevalência encontrada no estudo de (ROSA; FILHA; 

MORAES, 2018) foi menor, de 27,6%, contudo nesse trabalho o ponto de corte 

utilizado foi de 13 para analfabetos e de 18 para idosos com até 8 anos de 

escolaridade, pontos de corte inferiores ao utilizado na presente pesquisa. 

 Analfabetismo tem sido descrito como um fator de risco incontestável para 

demência. Alguns fatores que podem estar ligados aos altos índices de demência 

entre analfabetos são: baixa reserva cognitiva, controle pobre dos fatores de risco 

para doenças cerebrovasculares, dificuldades na avaliação cognitiva e adaptação 

pobre dos testes neuropsicológicos para este tipo de população. Estudos como o de 

(FROTA et al., 2017)citam o analfabetismo como um fator de risco para a ocorrência 

de demência e sua associação a uma menor reserva cognitiva.Paralelamente, a 

relação negativa entre nível de escolaridade e comprometimento cognitivo não 

demência (CCND) tem sido descrita, como no estudo de (ZHANG et al., 2019), em 

que idade, nível de escolaridade, história de acidente vascular cerebral e atividade 

social foram significativamente associados com CCND para homens e mulheres. 

Um achado que poderia ser considerado controverso em resultado da análise 

multivariada é, sem dúvida, a idade. Afinal, tem sido descrito que a demência ocorre 

principalmente acima dos 65 anos (LIVINGSTON et al., 2017). O modelo atualmente 

aceito é de um aumento exponencial relacionado à idade na prevalência e incidência 

de demência, com poucos casos antes dos 70 anos. No entanto, dados emergentes 

sugerem que esse modelo pode estar mudando(LAUNER, 2019). Embora a 

demência geralmente ocorra em pessoas mais velhas, também pode afetar pessoas 

com menos de 65 anos, a saber, na forma de demência de início precoce (YOD), 

sendo um tipo muito comum a doença de Alzheimer (DA). Além disso, comparados 
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com pessoas com DA de início tardio, aqueles com DA de início precoce (YO-AD) 

podem freqüentemente apresentar habilidades de atenção prejudicada, fluência 

verbal, funções motores executivas e consciência, bem como menos ilusão, 

alucinação, agitação, desinibição e comportamento motor aberrante(DOURADO et 

al., 2018). Além da Doença de Alzheimer, os distúrbios relacionados ao uso do 

álcool são fatores de risco muito relevantes para o começo de todos os tipos de 

demência, em especial a demência precoce. O uso excessivo de álcool foi 

associado a mudanças nas estruturas cerebrais, prejuízos cognitivos e um aumento 

do risco de todos os tipos de demência. 

Evidências recentes de uma coorte retrospectiva de larga escala de mais de 

30 milhões de pacientes franceses hospitalizados sugerem que o uso de álcool pode 

ter um papel importante no desenvolvimento de demência de início 

precoce(SCHWARZINGER et al., 2018). Especificamente, entre pessoas com 64 

anos de idade ou menos, a maioria dos casos de demência foi classificada como 

relacionada ao álcool ou foi observada em pacientes nos quais um transtorno por 

uso de álcool (AUD) havia sido previamente diagnosticado(SCHWARZINGER et al., 

2018). Além disso, um diagnóstico prévio de um AUD mostrou estar 

significativamente associado à demência em todas as categorias de idade e 

subtipos. 

É notório salientar que os dois principais fatores de risco para a demência de 

início precoce, a Doença de Alzheimer de início precoce e os distúrbios relacionados 

ao abuso do álcool, são fatores que notoriamente reduzem a expectativa de vida. 

Sabe-se que pacientes com demência de início precoce usualmente morrem de 

complicações resultantes da demência, no que diferem dos indivíduos com 

demência de início tardio, que morrem de outras causas. Tais fatos levam a crer que 

a maior ocorrência de déficit cognitivo em indivíduos de até 70 anos de idade se 

deva ao fato de que os pacientes que apresentam o distúrbio precocemente venham 

a falecer antes de completar a idade de 70 anos. A revisão sistemática realizada por 

(KARR et al., 2018) demonstra que o aparecimento de pontos de mudança para as 

habilidades cognitivas variava de 3 a 15 anos antes do óbito dos pacientes. No 

presente estudo não foram coletadas informações acerca da utilização de álcool ou 

outras substâncias pelos indivíduos, o que impossibilita uma análise de associação 

da utilização com a demência precoce. 
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Ao mesmo tempo, o aumento na ocorrência de fatores de risco como 

diabetes, alto índice de massa corporal, tabagismo, hipertensão arterial e dieta rica 

em bebidas adoçadas com açúcar em idades mais jovens significa que os indivíduos 

podem estar expostos ao risco mais rapidamente e, possivelmente, ter um início 

mais precoce de sinais de demência. 

Outra hipótese que pode explicar a associação do déficit cognitivo com a 

idade de até 70 anos é a de que exista uma expressiva quantidade de indivíduos 

com comprometimento cognitivo leve que não tenham evoluído para demência. 

Sabe-se que praticamente toda demência será precedida pelo comprometimento 

cognitivo leve, embora a maioria dos indivíduos com esse comprometimento não vá 

evoluir para demência. Dessa forma, esses indivíduos podem apresentar os 

sintomas do déficit cognitivo e, posteriormente, cessados alguns fatores 

desencadeantes do déficit, tais como depressão, ansiedade, síndromes metabólicas 

e endócrinas e transtornos do sono, deixarem de apresentar os sintomas. 

O consumo alimentar e a necessidade nutricional evoluem conforme as 

mudanças anatomofisiológicas e psicopatológicas avançam com a idade. As 

condiçõessocioeconômicas têm impacto na manutenção da qualidade de vida de 

qualquer serhumano, pois o envelhecimento é algo natural e decisivo na adaptação 

do organismo àstransformações ambientais com o passar do tempo. Dessa forma, o 

estado senil poderáinterferir no estado nutricional dos gerontes, pois 

obrigatoriamente o organismo passaráporremodelações(DE BRITO; CAVALCANTE, 

[s.d.]). 

A desnutrição é comum em idosos e é um problema que ocasiona grande 

preocupação. A má absorção está presente nos idosos com mais frequência do que 

se percebe, e os sintomas resultantes da má absorção tendem a ser silenciados nos 

idosos. Fatores como deficiências físicas, má absorção, dietas passageiras, falta de 

apetite, depressão, solidão e isolamento social podem resultar em desnutrição. A 

Miniavaliação Nutricional (MNA), instrumento utilizado nessa pesquisa, é uma 

ferramenta simples, rápida e confiável para avaliar a nutrição em idosos na 

comunidade ou no hospital. Os pontos fundamentais no tratamento da desnutrição 

em idosos são o diagnóstico precoce e a avaliação do estado nutricional, e a 

miniavaliação nutricional rastreia justamente o risco para desnutrição e a 

desnutrição. 
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O comprometimento cognitivo leve apresenta uma taxa de progressão anual 

para a demência e para Doença de Alzheimer de 9,6% e 8,1%, respectivamente em 

contextos clínicos especializados, e uma taxa de 4,9% e 6,8%, em estudos 

comunitários. A perda de peso é comum em pessoas com doença de Alzheimer (AD) 

e uma "diminuição progressiva lenta no peso corporal" já foi relatada por Alois 

Alzheimer(COVA et al., 2016). Portanto, a perda de peso pode ser usada como um 

dos marcadores de DA iminente em pessoas com comprometimento cognitivo leve. 

A ocorrência de risco para desnutrição e desnutrição, neste estudo esteve 

significativamente associada ao déficit cognitivo. À semelhança do presente estudo, 

na pesquisa de (SANDERS et al., 2018),em comparação com os pacientes bem 

nutridos, os desnutridos apresentaram 3 a 4 vezes o risco de demência grave. 

Aqueles em risco de desnutrição tinham o dobro do risco de demência grave em 

relação àqueles com nutrição normal. O estado nutricional é um importante preditor 

de desfechos clínicos na demência e pode fornecer um caminho para a intervenção. 

Em um estudo de coorte transversal realizado com mais de 5 mil idosos em 

Cingapura verificou-se uma associação muito significativa entre a desnutrição e o 

déficit cognitivo (CHYE et al., 2018). 

A ocorrência de dependência ao resultado da escala de Lawton e Brody 

esteve associada ao déficit cognitivo neste trabalho. A capacidade funcional é a 

condição de uma pessoa viver de forma independente, realizando tarefas e 

atividades necessárias à sua vida diária, o que a torna um aspecto essencial do 

autocuidado para idosos.O déficit no autocuidado é influenciado por fatores 

intrínsecos, como a idade, e por fatores extrínsecos, como uma doença que requeira 

hospitalização e tratamento cirúrgico, por exemplo. À medida que o tempo passa, a 

diminuição do potencial de realização de tarefas básicas do cotidiano se acentua em 

razão das limitações impostas pelo envelhecimento. Caminhar, correr, levantar, 

apanhar objetos, têm a aparência de ser ações simples, porém tornam-se muito 

mais complexas ao longo do tempo. As perdas de massa, força e qualidade do 

músculo que ocorrerão durante a quinta e a oitava década de vida irão representar 

um aumento expressivo do risco de fraturas e quedas, além de incapacitação para a 

realização de tarefas da vida diária. A diminuição das atividades físicas e 

principalmente a vulnerabilidade às doenças, potencializam a perda da 

independência na realização das atividades diárias(REZENDE, 2017). 
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A capacidade funcional pode também estar intimamente ligada a outros 

aspectos da vida do idoso. O declínio da capacidade funcional está particularmente 

associado a menor consumo de alimentos e à diminuição da massa e força 

muscular. Assim, a capacidade funcional diminuída poderá ser um indicador de risco 

nutricional(ROMÃO PRETO et al., 2018). Da mesma forma, a queda na habilidade 

funcional pode ser causa ou conseqüência de depressão no idoso, ou seja, o 

paciente pode estar deprimido porque se tornou dependente, ou pode ter sua 

capacidade funcional reduzida devido à depressão(RAMOS, 2017). 

A escala de Lawton e Brody avalia o desempenho funcional da pessoa idosa 

em termos de atividades instrumentais, que possibilitam que a mesma mantenha 

uma vida independente. Pode-se dizer que a dependência está quase sempre ligada 

à cognição, de forma que para alguns autores, tais como (LIVINGSTON et al., 

2017)é ela quem faz a distinção entre comprometimento cognitivo leve e demência. 

A diferença seria de que na demência o declínio cognitivo afeta as atividades de vida 

diária e o funcionamento social. Essa ligação explica a correlação tão significativa 

entre os dois parâmetros. 

A capacidade funcional surge como um novo paradigma de saúde, resultante 

da interação multidimensional entre saúde física, saúde mental, independência na 

vida diária, integração social, suporte familiar e independência econômica. Desta 

forma, o bem estar na velhice ou a qualidade de vida podem ser compreendidos 

como dependentes da harmonia e equilíbrio entre essas dimensões, sem 

necessariamente significar ausência de problemas ou doenças (REZENDE, 2017). 

Fatores de estilo de vida podem reduzir ou aumentar o risco individual de 

desenvolver demência. Em alguns países a demência populacional já está sendo 

adiada por anos, enquanto em outros o número de pessoas que vivem com ela tem 

aumentado.Calcula-se que mais de um terço dos casos de demência pode 

teoricamente ser evitável(LIVINGSTON et al., 2017). Um aumento na educação e no 

exercício, manter compromissos sociais, reduzir o tabagismo ou parar de fumar, 

realizar a gestão da perda auditiva, evitar e/ou tratar depressão, diabetes, 

hipertensão e obesidade poderiam contribuir para a prevenção ou atraso da 

demência. Nem todos poderão fazer mudanças; algumas mudanças não farão 

diferença e alguns riscos para demência são genéticos e não modificáveis no 

momento. No entanto, atrasar a demência por alguns anos até mesmo para uma 

pequena porcentagem de pessoas seria um enorme realização e permitiria que 
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muito mais pessoas chegassem ao final de suas vidas sem desenvolver déficit 

cognitivo. 

.Como resultados desse estudo, foram obtidas algumas informações 

compatíveis com a literatura, e pelo menos um resultado conflitante, a verificação de 

maior ocorrência de déficit cognitivo em indivíduos com até 70 anos. Algumas 

hipóteses foram aventadas para explicar tal resultado, mas carecem de estudos e 

investigações que as corroborem ou refutem.Essa pesquisa trabalhou com algumas 

informações auto referidas, o que pode gerar questionamentos e desconfianças 

sobre seus resultados. O grau de cognição dos indivíduos também poderia 

influenciar na resposta às tabelas.  A relevância e a legitimidade dessas informações 

não podem ser ignoradas, embora suas limitações sejam conhecidas. As variáveis 

cor da pele, escolaridade e estado civil fazem parte desse contexto. 

Não foram coletadas nesse estudo informações acerca do consumo de álcool 

entre os indivíduos, bem como acerca da exposição a outros fatores de risco para 

déficit cognitivo, tais como tabagismo, transtornos do sono, síndromes metabólicas. 

Fazem-se necessários estudos complementares a fim de corroborar ou refutar os 

dados encontrados, bem como explicá-los.Futuros estudos são necessários para 

esclarecer a correlação causal entre as associações encontradas. Apesar disso, o 

presente trabalho mostrou-se de importância como passo inicial para a 

compreensão da prevalência do déficit cognitivo entre a população alvo e sua 

correlação com as variáveis estudadas. Essa compreensão é necessária inclusive 

para que os órgãos responsáveis possam elaborar políticas públicas adequadas a 

essa importante fatia da população. 
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6 CONCLUSÃO 

 
 O presente trabalho evidenciou alta prevalência, 44,6% de déficit 

cognitivoentre os idosos da área de abrangência das unidades básicas de saúde Dr. 

José Holanda, Vereador Lahyre Rosado, Antônio Camilo e Sinharinha Borges, no 

município de Mossoró. Esse déficit, ainda que leve, pode prejudicar a capacidade 

dos indivíduos de viver independentes, e provocar, em conseqüência, sobrecarga 

aos familiares e aos entes públicos. Por outro lado, quando precocemente 

identificado e tratado pode ser eventualmente revertido ou pode ser adiada a sua 

progressão para demência. 

 Ao analisar os desfechos, foi verificada entre as variáveis sociodemográficas, 

uma predominância de indivíduos de até 70 anos, alfabetizados, do sexo feminino, 

que não viviam com um companheiro e de cor de pele não branca. De uma forma 

geral a idade dos idosos variou entre 60 e 100 anos. 34% dos indivíduos 

apresentaram pontuação compatível com depressão, e36,1% das pessoas estavam 

desnutridas ou sob risco para desnutrição. 28% dos idosos mostraram-se 

dependentes para as atividades instrumentais da vida diária. 84,2% dos sujeitos 

apresentavam risco para quedas, em face dos apenas 15,8% que apresentavam 

mobilidade normal. 

 Ao analisar os desfechos, foi verificada entre as variáveis sociodemográficas, 

uma predominância de indivíduos de até 70 anos, alfabetizados, do sexo feminino, 

que não viviam com um companheiro e de cor de pele não branca. De uma forma 

geral a idade dos idosos variou entre 60 e 100 anos. Ao compor o modelo de análise 

multivariada, observou-se que mantiveram-se significativas as variáveis: idade, 

escolaridade, MAN e Lawton. A variável MAN mede risco para desnutrição e a 

variável Lawton, o nível de capacidade funcional (dependência ou independência). 

Independentemente das demais variáveis verificou-se uma maior ocorrência de 

déficit cognitivo em indivíduos analfabetos, com risco de desnutrição, dependentes 

e, paradoxalmente, em idosos com até 70 anos de idade. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados 
 

“Instrumento de coleta de dados” 
 

Nº Registro:__________________________________ Data:______/______/_______ 

Nome da UBS:______________________________________ Prontuário:____________ 

Cor da pele: (   )Branca  (   )Preta  (   )Parda  (   ) Amarela (   ) Indígena 

Sexo: _____Idade: ________________ Telefone: _______________________________ 

Nível de Escolaridade: (     )Analfabeto   (     )1-3 anos   (     )4-7 anos   (     )>7 anos 

Estado civil: (     )Casado   (     )Solteiro   (     )Viúvo   (     )Separado   (     )Outros 

 

Mini-Mental 

 

Avaliação dos resultados:Pontuação total = 30 pontos. As notas de corte 
sugeridas são: Analfabetos = 19/ 1 a 3 anos de escolaridade = 23/ 4 a 7 anos de 
escolaridade = 24/> 7 anos de escolaridade = 28. 
 

Mini exame do Estado Mental 
( Folstein, Foltein e McHugh, 1975)  
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Escala de depressão geriátrica abreviada 

Trata-se de um questionário de 15 perguntas com respostas objetivas (sim ou não) a 
respeito de como a pessoa idosa tem se sentido durante a última semana. A Escala 
de Depressão Geriátrica não é um substituto para uma entrevistadiagnóstica. É uma 
ferramenta útil de avaliação rápida para facilitar a identificação da depressão em 
idosos. A cadaresposta compatível com depressão some 1 ponto. As perguntas não 
podem ser alteradas, deve-se perguntarexatamente o que consta no instrumento. 

Avaliações dos resultados: Uma pontuação entre 0 e 5 se considera normal, 6 a 
10indica depressão leve e 11 a 15depressão severa. 
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Pontuação: ________ 
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Mini Avaliação Nutricional (MAN) 

Peso (kg): ________Altura (cm): _________IMC: __________ 
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Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) – Escala de Lawton 

De acordo com o grau de limitação apresentado para o desempenho das AIVDs é 
possível determinar se a pessoa idosa é ou não capaz de manter uma vida 
independente. 
Objetivo: avaliar o desempenho funcional da pessoa idosa em termos de atividades 
instrumentais, que possibilita que a mesma mantenha uma vida independente. 
Avaliações dos resultados: Para cada questão, a primeira resposta significa 
independência, a segunda dependência parcial ou capacidade com ajuda e a 
terceira, dependência. A pontuação máxima é 27 pontos. Essa pontuação servepara 
o acompanhamento da pessoa idosa, tendo como base a comparação evolutiva. 
Asquestões 4 a 7 podem ter variações conforme o sexo e podem ser adaptadas 
para atividades como subir escadas ou cuidar do jardim. 

 

Total: ____________ 
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Timedgetupandgo 

O paciente deve ser orientado a levantar-se de uma cadeira, sem apoio de braços, 
caminhar 3 metros, virar 180 graus quando andando e retornar, sentando na 
cadeira. 
 

Duração: __________ segundos. 
 
 

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA BÁSICAS(AVD’s Básicas segundo Katz (1963) e 
Likert modificados) 
 
O Index de Independência nas Atividades Básicas de Vida Diária de Sidney Katz é 
um dos instrumentos mais utilizados paraavaliar as AVDs. Avalia a independência 
no desempenho de seis funções (banho, vestir-se, ir ao banheiro, 
transferência,continência e alimentação), classificando as pessoas idosas como 
independentes ou dependentes. 
 
Avaliações dos resultados: as pessoas idosas são classificadas como 
independentes ou dependentes no desempenho de seisfunções a partir da utilização 
de um questionário padrão. 
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ANEXO A – Carta de Anuência 
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ANEXO B – Carta de Anuência 
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ANEXO C –Parecer do CEP 
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RESUMO



Introdução: Com o envelhecimento populacional, aumenta a prevalência de doenças relacionadas à idade avançada, em especial o déficit cognitivo. Este pode diminuir ou retirar a autonomia do paciente, trazendo prejuízos ao indivíduo, aos familiares e à sociedade.  Objetivos: Tem como objetivo geral estimar a prevalência do déficit cognitivo em idosos na área de abrangência de quatro unidades básicas de saúde no município de Mossoró, e verificar associações com variáveis sociodemográficas e de saúde. Métodos: Trata-se de um estudo de prevalência a respeito da população idosa. Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram Miniexame do estado mental, Escala de Depressão Geriátrica Abreviada, Escala de Lawton,Miniavaliação Nutricional, Timed get up and GO test. A coleta foi realizada em quatro UBS’s e nas residências dos idosos. O questionário aplicado continha dados sociodemográficos relativos ao sujeito da pesquisa, tais como cor da pele, sexo, idade, escolaridade, estado civil, UBS e prontuário, bem como as escalas que eram aplicadas aos sujeitos pelos examinadores. Verificou-se a associação do déficit cognitivo às variáveis sociodemográficas e de saúde utilizando-se teste qui-quadrado. Resultados: Foram coletados os dados de 818 idosos. A prevalência de déficit cognitivo na amostra foi de 44,6%. Ao compor o modelo de análise multivariada, independentemente das demais variáveis verificou-se uma maior ocorrência de déficit cognitivo em indivíduos analfabetos, com risco de desnutrição, dependentes e com até 70 anos de idade. Discussão e conclusão: O estudo verificou associações estatisticamente significativas do déficit cognitivo ao analfabetismo, à desnutrição ou risco para desnutrição e à baixa capacidade funcional, o que tem sido comumente descrito na literatura. A associação do déficit cognitivo à idade até 70 anos vai de encontro aos relatos mais freqüentes na literatura, e é possível questionar se isso se deve à grande quantidade de pessoas com comprometimento cognitivo leve sem demência com remissão posterior dos sintomas, ou pela ocorrência de demência de início precoce. Pode-se crer que a partir de estudos posteriores sejam aventadas novas hipóteses que possam explicar, corroborar ou refutar as associações encontradas.

Palavras-chave: Déficit cognitivo, Demência, Envelhecimento, Idosos, Prevalência.

ABSTRACT

Introduction: With populational aging, rises the prevalence of diseases related to the advanced years of life, especially the cognitive deficit. This one may decrease or even withdraw the patient autonomy, bringing losses to the individuals, their family and the society. Objectives: It has like general objective estimate the prevalence of cognitive deficit in senior patients from four Health Basic Units (HBU – in Portuguese, Unidade Básica de Saúde, UBS) in the coverage areas in the city of Mossoró, and verify associations with sociodemographic and health variables. Methods: It is a prevalence study about elderly population. The instruments used for the data gathering were the Mini-Mental State Examination, Shorten Geriatric Depression Scale, Lawton Scale, Mini-Nutritional Assessment, Timed get up and GO test. The gathering was made in four HBUs and in the houses of the old-aged patients. The applied questionnaire had sociodemographic data related to the subjects of the research, such as skin color, gender, age, schooling, marital status, HBUs and medical record, as well as the scales that were applied to the patients by the examiners. It could be verified the association of the cognitive deficit with the sociodemographic and health variables using the Chi-Squared Test. Results: The data were collected from 818 old-aged patients. The cognitive deficit had a prevalence of 44,6%. In the composition of the multivariate analysis model, independently from the others variables, it was verified a larger occurrence of cognitive deficit in illiterate individuals, with risks of malnutrition, dependents and with up to 70 years old. Discussion and Conclusion: The study verified statistically significant associations of the cognitive deficit to illiteracy, malnutrition or risk of malnutrition and low functional capability, which has been commonly described on the literature. The association of the cognitive deficit with the age up to 70 years old goes against to the most frequent reports in the literature, and it is possible to question if it is caused by the big amount of people with mild cognitive impairment without dementia with posterior remission of the symptoms, or by the occurrence of early start dementia. It is possible to believe that further studies could suggest new hypothesis to explain, corroborate or refute the associations found.



Keywords: Aging, Cognitive deficit, Dementia, Elderly, Prevalence.
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1  INTRODUÇÃO



O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde contemporânea. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma população é considerada envelhecida quando a proporção de pessoas com 60 anos ou mais atinge 7% da população total e, ainda assim, apresenta tendências para o seu crescimento.(DIAS et al., 2019)No Brasil esta realidade não é diferente. O processo de envelhecimento da população no país vem sofrendo aceleração desde a década de 60, quando começou a elevar-se quando comparado aos demais grupos etários. De 1970 até hoje, a proporção da população idosa sobre a população total passou de 3% para 13,5% e esse percentual deve dobrar nos próximos vinte anos. O Censo de 2010, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, previu que os indivíduos com idade superior a 65 anos passarão de 14,9 milhões (7,4% do total), em 2013, para 58,4 milhões (26,7% do total), em 2060 (IBGE, 2010).

No Brasil, o número de idosos (pessoas com idade igual ou maior que 60 anos de idade) passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002 (um aumento de 500% em quarenta anos) e estima-se que alcançará 32 milhões em 2020. Em países como a Bélgica, por exemplo, foram necessários cem anos para que a população idosa dobrasse de tamanho. Em paralelo às modificações observadas na pirâmide populacional, doenças próprias do envelhecimento ganham maior expressão no conjunto da sociedade(LIMA-COSTA; VERAS, 2003). Estima-se que, em 2045, a população idosa ultrapasse a população infantil. Dada esta situação, espera-se que o perfil epidemiológico do Brasil também sofra grandes alterações, com maior ocorrência dedoenças relacionadas à idade(BOFF; SEKYIA; BOTTINO, 2015).

O termo comprometimento cognitivo leve (CCL) designa um quadro clínico em que ocorre declínio em um ou mais domínios cognitivos, o que pode levar a um relativo prejuízo da capacidade de realização de atividades mais complexas (por exemplo, atividades no campo profissional), sem que o indivíduo preencha critérios diagnósticos para demência. O CCL pode ter diversas etiologias, incluindo doenças clínicas mal controladas (como hipertensão arterial e diabetes mellitus), polimedicação, depressão, dentre outras, no entanto, em muitos casos corresponde a um estágio ainda incipiente de alguma forma de demência, como a doença de Alzheimer ou demência vascular. Indivíduos com CCL podem apresentar melhora do quadro, estabilização, ou progressão para demência, de acordo com a causa subjacente(RADANOVIC; STELLA; FORLENZA, 2015).

A definição clássica da demência vem da etimologia da palavra: Demência (do latim de: 'falta, diminuição' + mens, genitivo mentis: 'mente') é a perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas, de forma parcial ou completa, permanente ou momentânea e esporádica, suficientemente importante a ponto de provocar uma perda de autonomia do indivíduo(GEORGES; CALONGHI, 1915). Atualmente, a Demência é definida pelo DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais) como transtorno neurocognitivo maior, caracterizado por prejuízo progressivo da cognição envolvendo um ou mais domínios (memória e aprendizado, linguagem, funções executivas, habilidades visuoespaciais e comportamento/personalidade). Tal declínio precisa ser severo o suficiente para interferir nas atividades sociais e ocupacionais habituais do indivíduo e interferir na sua independência(RAMOS, 2017). Os déficits cognitivos podem afetar quaisquer das funções cerebrais, particularmente as áreas da memória, a linguagem (afasia), a atenção, as habilidades visuoconstrutivas, o comportamento e as funções executivas, bem como a resolução de problemas e a inibição de respostas. 

Atualmente, mais de 46 milhões de pessoas em todo o mundo são diagnosticadas com demência, e espera-se que este número aumente para 131 milhões em 2050. O diagnóstico oportuno de demência é importante para liberar portais para atendimento, promover o enfrentamento adequado, tratar ou retardar os sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos e preparar-se para o futuro(GOUDSMIT et al., 2018). Por ser uma doença debilitante, o impactopara o indivíduo e sua família é muito forte, tanto emtermos emocionais, como econômicos. Estima-se que o mundo

gasto em demência foi de 604 bilhões de dólares em 2010, o quesó tende a crescer nos próximos anos, já que o número de casos triplicará até 2050. Isso é especialmente importanteno contexto brasileiro, porque, como o Brasil tem seguido

a tendência global do envelhecimento, também deve seguir a tendência de aumento dos casos de demência, o que exigirá maioratenção e profissionais de saúde melhor treinados(BOFF; SEKYIA; BOTTINO, 2015).

A realidade é que a população idosa no Brasil tem aumentado exponencialmente e, tal como a maioria dos países em desenvolvimento, o Brasil não está economicamente preparado para lidar com as questões políticas, econômicas,e consequências sociais do envelhecimento da população. Como a incidência de demência aumenta exponencialmentedepois dos 65 anos, a maioria das nações do mundoenfrenta uma epidemia global de demência, com os países com renda baixa e média compartilhando amaiorproporção de aumento, ou seja, 65%(DOMINGUEZ et al., 2018).

O Brasil vem passando por umatransição epidemiológica causada não apenas pelo envelhecimento populacional, mas também por mudanças no estilo de vida e comportamento associadas à indústria e à economia em desenvolvimento, tais como o aumento de gordura e açúcar na dieta, estilo de vida sedentário e a permanência, embora com uma prevalência menor, do uso do tabaco, levando a um aumento dramático na prevalência de obesidade, hipertensão,diabetes e hipercolesterolemia durante as últimas décadas. Estes são fatores de risco bem estabelecidos para demência que não foram adequadamente abordados no país. Por causa daaltaprevalência desses fatores de risco específicos, a população brasileira pode ser considerada uma população de alto riscopara o desenvolvimento de demência(DOMINGUEZ et al., 2018).

Déficit cognitivo, tenha ele evoluído para demência ou não, pode provocar, além do prejuízo cognitivo, sintomas comportamentais, tais como agitação, irritabilidade, depressão, apatia, o que provoca agravos para os indivíduos, para as famílias e para a sociedade(VLOEBERGHS et al., 2018).

Aventa-se a hipótese de que há diversos fatores que podem associar-se ao déficit cognitivo, como causa ou consequência. O senso comum coloca a idade como principal fator determinante, embora isso venha sendo discutido. A mudança de ambiente, a imobilidade, a depressão são outros fatores frequentemente apontados como desencadeantes de déficit cognitivo(PRADO et al., 2018).



1.1 FATORES ASSOCIADOS AO DÉFICIT COGNITIVO



1.1.1 Depressão



	Depressão é frequentemente definida como uma forma comum de desordem cujos principais sintomas são um humor sombrio ou uma redução acentuada na capacidade de experimentar interesse e prazer(VLOEBERGHS et al., 2018).

	A depressão é um sério problema de saúde em idosos. Embora a depressão seja observada em todas as faixas etárias, no idoso pode estar associada a resultados devastadores como quedas, distúrbios do sono, deficiência cognitiva, desnutrição, autonegligência e aumento do risco de morbidade e mortalidade. Além disso, a depressão em idades avançadas pode ser o sinal inicial de outras doenças(DURMAZ et al., 2018). A depressão está associada a vários eventos negativos em idosos, incluindo quedas, desnutrição e comprometimento cognitivo.Por outro lado, taxas de readmissão, mobilidade e autonomia após trauma ortopédico, artroplastia ou cirurgia da coluna vertebral, quando em idosos, são fortemente influenciadas pela depressão. Vários fatores de risco para depressãosão conhecidos, incluindo idade, gênero e condições socioeconômicas(WIEGAND et al., 2019).

 A depressão e a doença de Alzheimer, tipo de demência mais frequente, são os dois distúrbios neuropsiquiátricos mais comunsque afetam idosos. Inclusive, quando o declínio cognitivo é associado à depressão em idosos (que pode preceder o processo neurodegenerativo e os sinais clínicos da demência), o diagnóstico diferencial pode ser um desafio. A depressão pode causar deterioração mental com iniciativa reduzida, queixas de memória e déficits de atenção, de forma a prejudicar a qualidade de vida de pacientes e cuidadores. Tal distúrbio tem sido definido com uma prevalência crescente em idosos(LIGUORI et al., 2018).

Depressão e demência representam apresentações clínicas frequentes na população idosa. Ambas as doenças estão interligadas. De fato, a depressão em idosos pode refletir um risco aumentado para o desenvolvimento posterior de demência. Em todo o mundo, cerca de 47 milhões de pessoas são afetadas pela demência, o que representa cerca de 10% da população geral com mais de 65 anos de idade. Por outro lado, entre os idosos, a prevalência de sintomas depressivos e transtorno depressivo maior (TDM) é de 15% e 1% a 3%, respectivamente. Sexo feminino, abuso de álcool e substâncias ou drogas, histórico familiar e condições médicas são fatores associados à depressão em idosos (POZZOLI; DE CARLO; MADONNA, 2019).

	A depressão em idosos parece diferir da depressão do início da vida, com maior heterogeneidade entre os afetados. Aquela tem sido associada a déficit cognitivo predominante na disfunção executiva e perda de memória(LIGUORI et al., 2018). 

	

1.1.2 Desnutrição



	A desnutrição em idosos é uma condição comum, uma síndrome geriátrica importante e ainda pouco conhecida. A Sociedade Europeia para Nutrição Clínica e Metabolismo define a desnutrição como “um estado resultante da falta de ingestão ou ingestão inadequada de nutrientes, causando composição corporal alterada (diminuição da massa livre de gordura e massa muscular), levando à diminuição da função física e mental e comprometimento da saúde.” A desnutrição tem demonstrado contribuir para menor qualidade de vida, aumento do tempo de permanência hospitalar e aumento das taxas de readmissão, além de maior morbidade e mortalidade. No entanto, espera-se que o risco de desnutrição em adultos idosos aumente paralelamente ao aumento global previsto da esperança de vida(SANDERS et al., 2018).

	Embora ainda seja um assunto pouco estudado, estudos relataram declínio cognitivo/funcional mais rápido em pessoas com demência e desnutrição.O estado nutricional é um importante preditor de desfechos clínicos na demência e pode fornecer um caminho para aintervenção(SANDERS et al., 2018). Tem sido sugerido que a dieta desempenha um papel importante na preservação da função física e cognitiva no envelhecimento humano.O consumo de minerais específicos e ácidos graxos ômega 3 com potencial antioxidante e antiinflamatório e a adesão à dieta mediterrânea são apontados como abordagens dietéticas promissoras para a preservação da função cognitiva com a idade avançada(ALEKSANDROVA; POUNIS; DI GIUSEPPE, 2019).

	A desnutrição é comum em pessoas com demência, e muitas vezes aumenta à medida que a doença progride. Pacientes com demência podem ter dificuldade em comer ou beber por diversos motivos. Esses incluemdisfagia, dificuldade em reconhecer itens como alimentos, e perda da capacidade de reconhecer a fome ou a sede(WILHELM, 2016).



1.1.3 Capacidade funcional



A capacidade funcional pode ser entendida como a habilidade de realizar atividades básicas, instrumentais e avançadas de vida diária, sendo um critério decisivopara distinguir o envelhecimento normal das alterações causadaspor processos patológicos. Dois conceitos-chave para compreender a perda de habilidades funcionais durante o envelhecimentosão deficiência e dependência.Deficiência é entendida como consequência de um problema físico ou mental, comprometimento envolvendo limitações de atividade ou participação (OMS, 2018) e dependência pode ser definida como uma necessidade de cuidados/ajuda em comparação com as necessidades habituais de adultos jovens. Enquanto deficiência é tipicamente uma causa de dependência, esses dois fatores podem ser dissociados, com algumas pessoas com deficiência precisando de pouco ou nenhum cuidado dos outros após a reabilitação física e/ou o uso de dispositivos de auxílio (por exemplo, órtese). O desenvolvimento da deficiência edependência está relacionada aconsequências significativas para idosos, seus cuidadores e a sociedade como um todo(MOGRABI et al., 2018).

	Além do declínio cognitivo, sintomas comportamentais, limitações físicas e funcionaissão características do curso da Doença de Alzheimer e de outros tipos de demência(MARTINS et al., 2018).Estudos anteriores indicaram que a demência e a depressão têm um impacto considerável na capacidade funcional de adultos mais velhos, influenciando também a conscientização sobre a capacidade(LEITE et al., 2013).

	 Apesar disso, o impacto da falta de consciênciaé raramente investigado em relação às atividades de vida diária em idosos, particularmente empaíses em desenvolvimento como o Brasil, que têm um número crescente de pacientes com demência, mas umaescassez de estudos no campo(MOGRABI et al., 2018).



1.1.4 Mobilidade



	O declínio da mobilidade é um sintoma de demência avançada que afeta a função, a segurança, o cuidado e a qualidade de vida. Monitorar o status da mobilidade tem, inclusive, sido descrito como essencial para iniciar intervenções pontuais e direcionadas, com o objetivo de prevenir o excesso de incapacidade em pessoas com demência(VAN OOTEGHEM et al., 2018).

Uma associação positiva entre a função motora(marcha,função e equilíbrio do membro inferior) e cognição (cognição, função executiva, memória, velocidade de processamento de informações) em idosos foi relatado.No entanto, como em qualquer associação transversal, não é possíveldeterminar a direção da causalidade. A demência é geralmente caracterizada por prejuízos da cognição e, em fases posteriores,também por prejuízo da função motora.A estabilidade postural é limitada em idosos comdemência moderada(MARTINS et al., 2018).



1.1.5 Cor da pele



	Alguns estudos com grupos heterogêneos demonstram maior prevalência de demência em grupos étnicos minoritários, mas a possibilidade de que a diferença poderia ser atribuída à baixa escolaridade é sempre levantada. Um estudo publicado em setembro de 2018 in The American Journal of Geriatric Psychiatry buscou dirimir essa dúvida e foi realizado com 819 idosos de diferentes grupos étnicos, todos com baixa escolaridade. O resultado foi que o risco de demência de indivíduos de baixa escolaridade não foi significativamente diferente entre os grupos étnicos. O resultado sugere que a maior prevalência de demência em minorias étnicas pode ser atribuída à baixa escolaridade,além de outros fatores de risco, sem relação com a cor da pele.(RODRIGUEZ et al., 2018)

Foi realizada uma revisão sistemática que sugere a forte possibilidade de aumento da incidência de demência em afro-americanos e hispânico-americanos oriundos do Caribe.  Além disso, esclarece uma clara heterogeneidade na incidência e prevalência de demência dentro da categoria adultos idosos “latinos”.(MEHTA; YEO, 2017) No Brasil não foram encontrados estudos relevantes correlacionando cor da pele ou origem étnica a demência.



1.1.6 Escolaridade



Entre os fatores de proteção para o declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento e à doença de Alzheimer, o nível educacional é um dos mais proeminentes. A escolaridade está associada a maiores habilidades cognitivas em todas as idades(GURVEN et al., 2017). O nível de escolaridade foi positivamente associado a uma ampla gama de domínios cognitivos complexos, incluindo estado mental geral, memória episódica, linguagem, atenção, função executiva e processamento visuoespacial. Achados indicam que a modulação inibitória nas redes cerebrais em estado de repouso relacionadas à cognição complexa é uma das principais vias pelas quais a educação exerce seus efeitos protetores sobre a cognição no envelhecimento normal(CHEN et al., 2019). No entanto, outros mecanismos subjacentes aos efeitos protetores da educação sobre a cognição ainda precisam ser elucidados.

O analfabetismo tambémafeta profundamente o desempenho em testes neuropsicológicos. Alfabetização abrange mais do que ser capaz de ler e escrever; também influencia o conhecimento sobre como e quando aplicar habilidades de alfabetização (consciência metalinguística), bem como habilidades fonológicas, sequências motoras, memória declarativa e de trabalho, funções executivas e habilidades visuoespaciais. Como resultado, as pessoas com analfabetismo geralmente apresentam pior desempenho em tarefas como nomeação, compreensão, abstração verbal, reconhecimento de figura e orientação. Além disso, as pessoas analfabetas são menos acostumadas a fazer testes e menos familiarizadas com os procedimentos formais envolvidos(GOUDSMIT et al., 2018). Assim, as taxas de incidência e prevalência de demência em populações analfabetas e de baixa escolaridade podem ser enviesadas (ou seja, superestimadas) quando se baseiam apenas em testes cognitivos padrão.



1.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO



Como estudo populacional, este oferece uma oportunidade para estudar as associações entre o déficit cognitivo e fatores comumente relacionados a ele. No intuito de investigar a prevalência dos agravos, foi utilizado um instrumento de coleta de dados (Apêndice B) que utilizou instrumentos de avaliação largamente utilizados.



1.2.1 Miniexame do estado mental (Minimental de Folstein)



O Miniexame do Estado Mental (MEEM) foi desenvolvido nos Estados Unidos da América e publicado em 1975. O objetivo do instrumento era o de avaliar o estado mental, mais especificamente sintomas de demência. Sua criação derivou da necessidade de uma avaliação padronizada, simplificada, reduzida e rápida no contexto clínico(MELO; BARBOSA, 2015).O Miniexame do estado menta lcontinua a ser o teste de rastreio de demência mais popular em nível mundial(GOUDSMIT et al., 2018). Desde sua publicação inicial por Folstein et al., o miniexame do estado mental tornou-se importante instrumento de rastreio de comprometimento cognitivo. Como instrumento clínico, pode ser utilizado na detecção de perdas cognitivas, no seguimento evolutivo de doenças e no monitoramento de resposta ao tratamento ministrado. 

O escore total é de 30 pontos baseados em itens dicotômicos. Os pontos de corte 23/24 são usados por recomendação de Folsteinet al., como sugestivos de déficit cognitivo. Estes autores não apresentam pontos de corte baseados na idade, escolaridade e nem no diagnóstico, discrepando do que é corrente em vários países, inclusive no Brasil. Desde então, vários pontos de corte vem sendo utilizados, diferindo de acordo com os critérios escolhidos.Como exemplo, posteriormente, em estudo com 303 idosos ambulatoriais, Lourenço e Veras recomendaram modificações de itens do MEEM, sob a justificativa de adaptá-los à realidade brasileira, sem prejudicar ou alterar as intenções dos propositores originais do instrumento. Sugeriram notas de corte para déficit cognitivo segundo a escolaridade dos participantes de seu estudo, sendo 18/19 para pessoas analfabetas e 24/25 para os escolarizados(MELO; BARBOSA, 2015).



1.2.2 Escala de Depressão Geriátrica Abreviada



A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) constitui o instrumento mais empregado para avaliar sintomas depressivos em populações geriátricas, sendo usada em pesquisa e em contextos clínicos. Criada por Yesavageet al. em 1983, a EDG passou a ser considerada uma escala com propriedades de validade e confiabilidade satisfatórias para rastreamento de depressão no idoso(ERTAN et al., 2005), tendo sido traduzida para o português e adaptada para aplicação no Brasil por Stoppe Júnior et al. em 1994(SOUSA et al., 2007). A versão de 15 itens da Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) é amplamente utilizada para rastrear a depressão entre idosos, mas pouco se sabe sobre o funcionamento da escala em indivíduos com comprometimento cognitivo quando comparados aos normais(CHIESI et al., 2018). Esse fato amplia a importância do presente estudo, pois nele a escala é utilizada em larga escala tanto em indivíduos com cognição normal, quanto comprometida.





1.2.3 Escala de Avaliação da Capacidade para Atividades Instrumentais da Vida Diária (Escala de Lawton)



Lawton e Brody desenvolveram uma escala que pretendia medir a incapacidade e servir para planejar e avaliar intervenções em idosos. Esta escala de avaliação permite ao profissional de saúde estabelecer o quão um indivíduo é independente no exercício de determinadas funções ou se, pelo contrário, necessita de ajuda. Fornece simultaneamente alguma indicação sobre o tipo de ajudanecessária. A Escala (de 9 a 27) apresenta gradientes cujos extremos são total independência e total dependência(AZEREDO; MATOS, 2003).



1.2.4 Miniavaliação Nutricional (MAN)



O questionário da MAN foi desenvolvido e validado para realizar uma simples e rápida avaliação do estado nutricional de pacientes idosos de clínicas, hospitais, da comunidade ou de instituições asilares, permitindo a detecção de risco de desnutrição e intervenção nutricional quando necessária. O questionário é constituído por 18 questões que se dividem em duas partes. Na primeira parte estão contidas seis perguntas, relativas à avaliação da ingestão alimentar e perda ponderal nos últimos três meses, mobilidade, ocorrência de estresse psicológico ou doença aguda recente, alterações neuropsicológicas e IMC (Índice de Massa Corpórea). A segunda parte da MAN aborda questões acerca de medidas antropométricas, como circunferências de braço e panturrilha; investigação alimentar, como o número de refeições consumidas, ingestão de líquidos e de alimentos; autonomia para se alimentar; avaliação global, com perguntas relacionadas ao estilo de vida e medicamentos utilizados e uma autoavaliação relativa à saúde e nutrição do idoso(CASTRO; FRANK, 2009).



1.2.5 “Timed get up and GO test” (numa tradução livre, “Teste de Cronometrar o tempo de levantar e ir”)



Proposto por Podsiadlo e Richardson, no ano de 1991, o teste Timed Get Up and Go (TUG) avalia o equilíbrio sentado, transferências de sentado para a posição em pé, estabilidade na deambulação e mudanças do curso da marcha sem utilizar estratégias compensatórias. É um teste simples no qual o paciente é solicitado a levantar-se de uma cadeira (a partir da posição encostada), deambular uma distância de 3m, virar-se, retornar no mesmo percurso e assentar-se na cadeira novamente (com as costas apoiadas no encosto). O idoso é instruído a executar a tarefa de forma segura e o mais rapidamente possível e o seu desempenho é analisado em cada uma dessas tarefas através da contagem do tempo necessário para realizá-las. Os indivíduos adultos independentes e sem alterações no equilíbrio, realizam o teste em 10 segundos ou menos; os que são dependentes em transferências básicas realizam o teste em 20 segundos ou menos, e os que necessitam mais de 20 segundos para realizar o teste são dependentes em muitas atividades da vida diária e na mobilidade. Esse último valor indica a necessidade de intervenção adequada. O estudo de Piva et al. demonstrou uma boa confiabilidade intra (ICC-0,95) e interexaminadores (ICC-0,98)(DE FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 2007).



Embora a alteração da memória possa, em poucos casos, não ser um sintoma inicialmente dominante, é alteração típica da atividade cognitiva nas demências - sobretudo para a mais frequente delas, ligada à doença de Alzheimer, e sua presença é condição essencial para o diagnóstico. Sendo as demências condições de prevalência relativamente alta (estimada em 8,5% em idosos latino-americanos) e com grande impacto negativo sobre a qualidade de vida dos indivíduos, faz-se necessário estudar seu impacto, bem como o do comprometimento cognitivo leve sobre aspectos como a capacidade funcional, a condição emocional, o estado nutricional e o equilíbrio e a mobilidade dos pacientes(CÉSAR, 2014). E é a isso que o presente estudo se propõe.



















2. OBJETIVOS



Objetivo geral: Estimar a prevalência do déficit cognitivo em idosos na área de abrangência de quatro unidades básicas de saúde no município de Mossoró.



Objetivos secundários:



· Verificar associações de variáveis sociodemográficas (cor da pele, idade, sexo, escolaridade, estado civil) e de saúde (risco para depressão, risco para desnutrição, grau de capacidade de execução das atividades de vida diária e função motora) com a presença de déficit cognitivo;

· Caracterizar a amostra.











































3. MATERIAIS E MÉTODOS



3.1 TIPO DE ESTUDO



Trata-se de um estudo de prevalência que fornece uma visão importante para o entendimento das associações entre o grau de cognição e o de risco para depressão, desnutrição, capacidade funcional e mobilidade dos idosos no município de Mossoró. Do ponto de vista operativo, trata-se de um estudo individuado. Quanto à posição do investigador, é um estudo observacional e considerando a referência temporal, é classificado como um estudo transversal.



3.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO



O presente estudo foi realizado no município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, situado a 277 km da capital. A cidade localiza-se às margens do rio Apodi-Mossoró, na mesorregião oeste potiguar, numa área de transição entre litoral e sertão, a 42 quilômetros da costa, limitando-se com dez municípios e com o estado do Ceará. O clima é predominantemente semiárido, caracterizado não só pelo baixo nível pluviométrico, mas também pela irregularidade das chuvas. A vegetação é composta, sobretudo, pela caatinga(LEITE; ARAÚJO, 2013). Possui uma área territorial de 2.108,9 km², sendo o segundo maior município do estado, e uma população de 294076 habitantes (IBGE, 2018).

Dentre esses habitantes, 24238, isto é, 8,24% são idosos. É um percentual abaixo da média nacional, que é de 13,5% da população. É provável que isso dêva-se ao fato de Mossoró ser uma cidade em expansão, que atrai adultos jovens em grande quantidade, seja em busca de empregos ou de qualificação (estudantes em universidades). O fato é que, ainda assim, trata-se de um número expressivo de pessoas que necessitam de assistência, e há carência de estudos que demonstrem o perfil dessa população. Esse estudo, que compreendeu o período de um ano, alcançou o número de 818 idosos, investigando 3,37% da população idosa do município.

Foram utilizadas as UBSs Dr. José Holanda, Vereador Lahyre Rosado, Sinharinha Borges e Antônio Camilo, bem como as residências de pacientes residentes na área de abrangência dessas UBSs.

Figura 1 – Bairros de Mossoró
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Fonte: Bairros...(2011) 



3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA



A população da pesquisa foram os idosos (pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, segundo o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 1.º de outubro de 2003)(FEDERAL, 2003) residentes na área de abrangência de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de Mossoró que funcionam como campo de estágio para a Residência de Medicina de Família e Comunidade e/ou para a Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade da UERN. 

Os idosos residentes na área de abrangência das UBSs Dr. José Holanda, Vereador Lahyre Rosado, Sinharinha Borges e Antônio Camilo foram os sujeitos arrolados no estudo. Os pesquisadores envolvidos no estudo foram às UBSs participantes e às casas dos pacientes a fim de examiná-los. Após a coleta de dados, obtiveram-se resultados referentes a 818 idosos. No caso da Escala de Depressão Geriátrica, houve 11 idosos que apresentavam um grau de cognição baixo a ponto de inviabilizar a realização do exame; no caso do Timed get up and Go, houve 128 idosos que não conseguiram realizar o teste, por apresentarem problemas físicos ou cognitivos que impossibilitaram a realização.

	Os indivíduos do sexo feminino (63,3%) predominaram sobre os homens. De uma forma geral a idade dos idosos variou entre 60 e 100 anos. A UBS Vereador Lahyre Rosado, no bairro Sumaré foi o local com maior componente amostral do estudo (35,1%), seguida da UBS Sinharinha Borges, no bairro Barrocas (33%), e da UBS Antônio Camilo, no bairro Ilha de Santa Luzia (19,6%). A UBS Dr. José Holanda, no bairro D. Jaime Câmara, com menos usuários cadastrados, teve apenas 101 idosos examinados (12,3%).

O tamanho da amostra para estudos seccionais é calculado a partir da prevalência estimada da doença. O indicador de proporção 7,1% de indivíduos que tiveram demência foi adotado para o cálculo da amostra, baseado no estudo “PREVALÊNCIA DE DEMÊNCIA EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNDO”(LOPES; BOTTINO, 2002), com o público-alvo. Dessa maneira, para o cálculo da amostra tomou-se como base a seguinte fórmula:

n=Z².(1−𝑃)

(E)2.𝑃



Onde:

 n – tamanho da amostra; Z – 1,96 para 𝜶 = 5%; P – Prevalência estimada da doença; 𝐸 – Margem de erro

Lwanga&Lemeshow



Considerando que nas UBSs citadas no estudo, 1200 idosos são atendidos em média no período correspondente à coleta de dados e que essa população é considerada finita (<10000), faz-se necessário adotar o calculo de amostra finita (correção). Dessa maneira, considerando uma população de 1200 indivíduos, margem de erro de 15% e uma taxa de não resposta de 20%, chegou-se a uma amostra de 937 indivíduos.

No início do período de coleta de dados, porém, houve a mudança dos moradores da comunidade do Tranquilinho, que ficava na área de abrangência da UBS Dr. José Holanda, para outro local, de modo a reduzir significativamente a população de idosos de tal região. O fato inviabilizou o alcance do número total da amostra.



3.4 DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS



Com o intuito de conhecer a maneira como as características demográficas e os transtornos pesquisados se distribuem na população de idosos residentes nas áreas pesquisadas, foram utilizadas as seguintes variáveis:

Variável dependente: Pontuação do Minimental.

Variáveis independentes:

Sociodemográficas: Cor da pele, sexo, idade, escolaridade e estado civil.

Principais: Pontuação da Escala de Depressão Geriátrica, da Miniavaliação Nutricional, da Escala de Lawton e Brody e do Timed get up and Go.



3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS



Mediante a anuência da Prefeitura Municipal de Mossoró (Anexos A e B),e após a aprovação feita pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UERN (Anexo C), a coleta de dados ocorreu em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), bem como na residência de usuários que residiam na área de abrangência dessas unidades, noperíodo de abril de 2017 a março de 2018. As unidades escolhidas foram a Dr. José Holanda, Vereador Lahyre Rosado, Sinharinha Borges e Antônio Camilo. A pesquisa foi divulgada para os usuários pelos servidores das UBSs, em especial pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs).

A pesquisa abordada iniciou na Unidade Básica de Saúde Dr. José Holanda, localizada na rua Boanerges Perdigão, S/N, no Bairro Dom Jaime Câmara, CEP 59628-430; Município de Mossoró, Rio Grande do Norte. A escolha do local se deveu ao fato de a pesquisadora responsável ser a médica da equipe da Estratégia de Saúde da Família dessa UBS, por ser uma equipe com uma população adscrita que respeita o limite máximo recomendado de pessoas por equipe, prestando uma assistência de qualidade e por possuir, proporcionalmente, um número considerável de idosos em sua área de abrangência. Além disso, a UBS serve para campo de estágio para a Residência de Medicina de Família e Comunidade, para o Internato em Saúde da Família do curso de Medicina e para as disciplinas de Vivência I e Epidemiologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, dos quais a pesquisadora responsável é preceptora, bem como para a Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade, proporcionando produções científicas. 

Posteriormente, a pesquisa continuou sendo realizada em outras UBSs que funcionam como campo de estágio para a Residência de Medicina de Família e Comunidade e para a Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade da UERN, que foram a UBS VeradorLahyre Rosado, na rua João Nepomuceno de Moura, sem número, bairro Sumaré; UBS Antônio Camilo, na Rua General Péricles, 538, bairro Alto de São Manoel; UBS Sinharinha Borges, na rua Riachuelo, sem número, bairro Barrocas. A mesma equipe, composta pela pesquisadora responsável e pelos alunos, foi responsável pela coleta de dados em todas as UBSs. A coleta de dados foi realizada em salas fechadas, locais reservados das UBSs, ou em locais reservados das residências dos pacientes, onde foi possível garantir a privacidade dos participantes da pesquisa.



Figura 2 – Equipe de pesquisa e coleta de dados, Mossoró, RN, 2018



Fonte: Acervo daautora(2018)







Os idosos participantes da pesquisa foram identificados pelas Equipes de Saúde da Família de suas UBSs. Foram contactados pelos ACSs (agentes comunitários de saúde) e convidados a participar da pesquisa. Cada ACS é responsável por no máximo 750 pessoas e consiste uma de suas atribuições manter o cadastro atualizado de todas as pessoas de sua microárea. O convite para participar do projeto foi reforçado na FM 105, e por meio de equipamentos sociais das áreas de abrangência das UBSs, como igrejas e CRASs (Centro de Referência da Assistência Social).

A alocação dos sujeitos se deu de maneira não probabilística. Eles eram convidados previamente pelos servidores ou informados e convidados quando procuravam as UBSs a fim de receberem atendimento. Os critérios de inclusão eram que todos os indivíduos com idade igual ou maior que 60 anos, que residissem na área de abrangência das UBSs citadas e que concordassem em participar da pesquisa poderiam participar. O único critério de exclusão era que o indivíduo não poderia estar acamado (restrito ao leito). A coleta de dados foi baseada num questionário contendo as escalas citadas.

	Para assegurar uma interpretação uniforme e consistente dos critérios padronizados para a coleta de dados, o professor Dr. Eudes Euler de Souza Lucena atuou como instrutor de calibração. Esse professor realizou uma oficina de calibração, com o propósito de calibrar os examinadores, minimizando as variações. Dessa maneira, tanto a mestranda, que é médica, quanto 7 (sete) residentes da residência multiprofissional e 3 (três) alunos da graduação do curso de Medicina estavam capacitados e concordantes na aplicação das escalas (Resultado do teste kappa 0,89).

Procurou-se mostrar, numa primeira abordagem, a relevância do estudo para os participantes e também para as instituições. Em seguida, foram abordados individualmente os participantes para coleta dos dados.  A equipe, então, aplicou os questionários.

O questionário foi dividido em duas partes. A primeira continha dados sociodemográficos relativos ao sujeito da pesquisa, tais como cor da pele, sexo, idade, escolaridade, estado civil, UBS e prontuário. Vale salientar que os dados cor da pele, escolaridade e estado civil eram autorreferidos, de forma a uniformizar os dados com a forma de coleta de dados do IBGE. A segunda parte continha as escalas que eram aplicadas aos sujeitos pelos examinadores.

Foram aplicados os questionários: Minimental de Folstein, Index de Independência nas Atividades Básicas de Vida Diária de Sidney Katz, Escala de Lawton, Escala de Depressão Geriátrica Abreviada, Miniavaliação Nutricional e o “Timed get up  and GO test”. Isso deu-sede acordo com a disponibilidade dos usuários selecionados, nos turnos manhã ou tarde. Os participantes que concordaram com a participação no projeto assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). A coleta de dados foi realizada em salas fechadas, locais reservados das UBSs, ou em locais reservados das residências dos pacientes, onde foi possível garantir a privacidade dos participantes da pesquisa. Caso fosse um desejo dos participantes, um cuidador poderia acompanhá-lo durante a coleta de dados. As escalas Miniexame do Estado Mental e Escala de Depressão Geriátrica poderiam ser respondidas apenas pelo participante, enquanto que no preenchimento das demais poderia-se contar com o auxílio do acompanhante. O “Timedgetupand GO” teste era realizado apenas pelo participante, sem auxílio.



3.6 MÉTODODE ANÁLISE ESTATÍSTICA



O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) versão 20.0, com posterior verificação de consistência da digitação. Após a estruturação final do banco de dados, foi realizada inicialmente uma análise descritiva de todos os dados relativos às variáveis. 

As variáveis foram dicotomizadas, e os pontos de corte utilizados foram: 

Cor de pele: Os indivíduos foram divididos em cor de pele branca e não branca, sendo os de cor não branca os que se declararam pretos, pardos, amarelos ou indígenas.

Idade: A divisão foi entre pessoas de até 70 anos e acima de 70 anos. O ponto de corte de 70 anos foi escolhido por ter sido a mediana encontrada no estudo.

Escolaridade: Os indivíduos foram divididos entre os que se declararam analfabetos e os que declararam ter qualquer grau de escolarização.

Estado civil: A divisão foi realizada entre indivíduos que se declararam com companheiro (casados ou em união estável), e indivíduos sem companheiro (solteiros, viúvos ou separados).

Cognição: A divisão foi realizada entre indivíduos com déficit cognitivo, sendo os que alcançaram a pontuação de até 20 no minimental, e indivíduos com cognição normal, sendo os que alcançaram pontuação de 21 ou mais. O valor de 21 foi escolhido por ter sido a mediana encontrada no estudo.

Risco para depressão: O ponto de corte escolhido foi de 5, sendo os indivíduos com até esse escore considerados sem depressão, e os indivíduos com escore de 6 ou mais considerados com depressão. Estudos usualmente consideram que a pontuação de até 5 como sem depressão, entre 6 e 10 depressão leve e 11 ou mais depressão grave(LIPPERT et al., 2018), embora esses valores variem na literatura.

Miniavaliação nutricional: O ponto de corte foi o escore de 23,5. Idosos com pontuação de até 23,5 foram classificados como desnutridos ou em risco para desnutrição, e os que obtiveram pontuação superior foram considerados normais. A maioria dos estudos considera que indivíduos com pontuação menor do que 17 estão desnutridos, que aqueles com pontuação entre 17 e 23,5 estão em risco para desnutrição e que os que obtém escore acima de 23,5 tem nutrição normal (DOS SANTOS et al., 2018).

Risco para quedas: A pontuação utilizada para a dicotomização foi de 10 segundos. Considerou-se que idosos que realizassem o teste em até 10 segundos tinham mobilidade normal, enquanto os que o realizassem em mais de 10 segundos apresentavam risco para quedas. Existem vários pontos de corte utilizados na literatura. O utilizado neste trabalho, o mesmo considerado na pesquisa de (SANTOS, 2018), é o mais frequentemente utilizado, pois considera-se que aqueles que realizem o teste entre 10 e 20 segundos apresentam baixo risco para quedas e os que o terminem em mais de 20 segundos apresentam alto risco para quedas.

Capacidade funcional: O ponto de corte utilizado foi de 20. Foi considerada a imensa variedade de critérios na interpretação da escala de Lawton, e, nesse trabalho, optou-se pelo mesmo critério utilizado pelo Manual de Rotinas do Ambulatório de Geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Este manual considera que indivíduos com pontuação entre 25 e 27 pontos são independentes, entre 21 e 25 possuem dependência leve (que, em geral, não tem grande impacto na qualidade de vida), entre 16 e 20 possuem dependência moderada e entre 10 e 15 possuem dependência grave(RAMOS, 2017). Neste trabalho consideraram-se os idosos com pontuação até 20 como dependentes e com pontuação acima de 20 como independentes.

A associação entre déficit cognitivo e as variáveis sociodemográficas (idade, escolaridade, cor da pele, sexo, estado civil) e de saúde (risco para depressão, risco para desnutrição, risco para quedas, capacidade funcional) foi verificada pelo teste qui-quadrado. Para verificar a magnitude dessas associações, utilizaram-se razões de prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (95%). Foram considerados significativos valores de p menores que 0,05.

A análise multivariada foi feita usando um modelo de regressão logística, através da análise hierárquica para estimar as razões de prevalência para ocorrência de Déficit Cognitivo ajustadas Idade, Escolaridade, Estado Civil, MAN, Escala de LAWTON e TUG. O modelo foi iniciado pelas variáveis mais significativas, seguida das variáveis adicionadas individualmente, considerando o p valor crítico para entrada no modelo de 0,05. A permanência da variável no modelo foi baseado no Teste de verossimilhança, multicolinearidade bem como pelo teste de Hosmer e Lemeshow. Para todos os testes, o nível de significância de 5% foi adotado.



3.7 IMPLICAÇÕES ÉTICAS



O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação de seu conteúdo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), por meio da Plataforma Brasil, e obteve Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE/SISNEP): 63909817.6.0000.5294. O estudo teve início após recebimento do parecer favorável número do 1.959.345, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

Os sujeitos da pesquisa foram totalmente esclarecidos quanto à natureza, os riscos e os objetivos inerentes à pesquisa por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 











4. RESULTADOS



4.1DESCRIÇÃO DA AMOSTRA



	Os idosos residentes na área de abrangência das UBSs Dr. José Holanda, Vereador Lahyre Rosado, Sinharinha Borges e Antônio Camilo foram os sujeitos arrolados no estudo. Os pesquisadores envolvidos no estudo foram às UBSs participantes e às casas dos pacientes a fim de examiná-los. Após a coleta de dados, obtiveram-se resultados referentes a 818 idosos. No caso da Escala de Depressão Geriátrica houve 11 idosos que apresentavam um grau de cognição baixo a ponto de o fato inviabilizar a realização do exame; no caso do Timed get up and Go houve 128 idosos que não conseguiram realizar o teste, por apresentarem problemas físicos ou cognitivos que impossibilitaram a realização.

	Os indivíduos do sexo feminino (63,3%) predominaram sobre os homens. De uma forma geral a idade dos idosos variou entre 60 e 100 anos. A UBS Vereador Lahyre Rosado, no bairro Sumaré foi o local com maior componente amostral do estudo (35,1%), seguida da UBS Sinharinha Borges, no bairro Barrocas (33%), e da UBS Antônio Camilo, no bairro Ilha de Santa Luzia (19,6%). A UBS Dr. José Holanda, no bairro D. Jaime Câmara, com menos usuários cadastrados, teve apenas 101 idosos examinados (12,3%).

	As pessoas de cor de pele não branca prevaleceram, perfazendo 63,2% da amostra. Os idosos de até 70 anos compreenderam 51,7% da amostra. Os indivíduos alfabetizados predominaram sobre os não alfabetizados, perfazendo 71,5% da amostra. Quanto ao estado civil, as pessoas sem um companheiro (solteiras, viúvas ou separadas), compreenderam 54,6% da amostra.

	Na amostra estudada, 44,6% dos idosos apresentaram déficit cognitivo, tomando por base o ponto de corte 21, mediana encontrada. Quanto à Escala de Depressão Geriátrica (EDG), 34% dos indivíduos apresentaram pontuação compatível com depressão. Quanto à MAN, 36,1% das pessoas estavam desnutridas ou sob risco para desnutrição. Quanto à Escala de Lawton 28% dos idosos apresentavam dependência para as atividades instrumentais da vida diária. E quanto ao TUG, 84,2% dos sujeitos apresentavam risco para quedas, em face dos apenas 15,8% que apresentavam mobilidade normal.



Tabela 1 – Distribuição de freqüências de variáveis independentes

		Variáveis

		n

		Média

		Desvio padrão

		Mínimo

		Máximo

		25

		50

		75



		Idade

		818

		71.73

		8.64

		60.00

		100.00

		65.00

		70.00

		77.00



		Minimental

		818

		20.77

		5.98

		0.00

		30.00

		18.00

		21.00

		25.00



		EDG

		807

		4.72

		2.84

		0.00

		14.00

		3.00

		4.00

		6.00



		MAN

		818

		24.48

		3.69

		8.00

		30.00

		22.50

		25.00

		27.50



		Triagem

		818

		11.35

		2.33

		2.00

		14.00

		10.00

		12.00

		13.00



		AG

		818

		13.16

		1.99

		5.00

		16.00

		12.00

		13.50

		14.50



		Lawton

		818

		22.25

		5.31

		9.00

		27.00

		19.00

		24.00

		27.00



		TUG

		645

		14.54

		5,04

		6.92

		55.00

		11.70

		13.46

		16.45







Gráfico 1 – Prevalência de déficit cognitivo





Gráfico 2 – Distribuição da amostra quanto ao estado civil



Gráfico 3 – Distribuição da amostra quanto ao nível de escolaridade.



Gráfico 4 – Distribuição da amostra quanto à faixa etária.



Gráfico 5 – Distribuição da amostra quanto ao sexo.





Gráfico 6 – Distribuição da amostra quanto à cor da pele.





4.2ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DESFECHOS E AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES



	Nesse momento da descrição dos resultados, adotou-se o déficit cognitivo, definido como pontuação do Minimental menor ou igual a 20, como desfecho. Pacientes com pontuação do Minimental igual ou maior que 21 (a mediana) foram considerados com cognição normal.

	A tabela 2 descreve o desfecho Déficit Cognitivo em função de variáveis independentes.

	Como desfecho da análise bivariada, o déficit cognitivo esteve associado também à idade acima de 70 anos, ao analfabetismo, ao fato de os sujeitos viverem sem um companheiro, à depressão, ao risco para desnutrição, à dependência dos idosos estudados e ao risco para quedas.























Tabela 2– Valores de frequência simples (%) do déficit cognitivo (Minimental) em indivíduos (n=818)no período de abril de 2017 a março de 2018.

		Variáveis

		n

		Prevalência déficit cognitivo (%)

		RP

		IC95%

		Qui-quadrado (p-valor)



		Cor

		

		

		

		

		



		     Branca

		301

		127 (42,2)

		0,92

		0,78–1,08

		1,136

(0,286)



		     Outros

		517

		238 (46,0)

		1

		

		



		Sexo

		

		

		

		

		



		     Feminino

		564

		248 (44,0)

		0,95

		0,81 – 1,12

		0,310

(0,578)



		     Masculino

		254

		117 (46,1)

		1

		

		



		Idade

		

		

		

		

		



		     Acima de 70

		395

		223 (56,5)

		1,68

		1,43 – 1,97

		43,295

(<0,001*)



		     Até 70

		423

		142 (33,6)

		1

		

		



		Escolaridade

		

		

		

		

		



		     Analfabeto

		233

		179 (76,8)

		2,42

		2,10 – 2,77

		136,729

(<0,001*)



		     Alfabetizado

		585

		186 (31,8)

		1

		

		



		Estado civil

		

		

		

		

		



		     Sem companheiros

		447

		223 (49,9)

		1,30

		1,11 – 1,53

		11,065

(0,001*)



		     Casado

		371

		142 (38,3)

		1

		

		



		¥EDG

		

		

		

		

		



		     Depressão

		274

		145 (52,9)

		1,35

		1,16 – 1,57

		13,810

(<0,001*)



		     Sem depressão

		533

		209 (39,2)

		1

		

		



		MAN

		

		

		

		

		



		     Risco para desnutrição

		295

		178 (60,3)

		1,69

		1,46 – 1,95

		46,130

(<0,001*)



		     Normal

		523

		187 (35,8)

		1

		

		



		LAWTON

		

		

		

		

		



		     Dependente

		229

		169 (73,8)

		2,22

		1,93 – 2,54

		109,573

(<0,001*)



		     Independente 

		589

		196 (33,3)

		1

		

		



		¥TUG

		

		

		

		

		



		     Risco de quedas

		543

		230 (42,4)

		1,73

		1,21 – 2,46

		11,442

(0,001*)



		     Equilíbrio normal

		102

		25 (24,5)

		1

		

		





RP = Razão de prevalência ; IC95% = Intervalo de confiança a 95%; * Significância estatística (p<0,05); ¥ Número de respondentes inferior em virtude de ausência de respostas



A análise multivariada foi feita usando um modelo de regressão logística, através da análise hierárquica para estimar as razões de prevalência para ocorrência de Déficit Cognitivo ajustadas Idade, Escolaridade, Estado Civil, MAN, Escala de LAWTON e TUG. O modelo foi iniciado pelas variáveis mais significativas, seguida das variáveis adicionadas individualmente, considerando o p valor crítico para entrada no modelo de 0,05. A permanência da variável no modelo foi baseadono Teste de verossimilhança, multicolinearidade bem como pelo teste de Hosmer e Lemeshow. Para todos os testes, o nível de significância de 5% foi adotado.



Tabela 3 - Modelo de regressão logística entre ocorrência de Déficit Cognitivo e variáveis sociodemográficas, ocupacionais e de saúde geral. Mossoró/RN, 2018.

		Variáveis

		Referência

		Exposição

		RPnaj

		IC (95%)

		RPajustado

		IC(95%)



		Idade

		Até 70 anos

		Acima de 70 anos

		1,68

		1,43-1,97

		0,649

		0,459-0,918



		Escolaridade

		Alfabetizado

		Analfabeto

		2,42

		2,10-2,77

		6,87

		4,710-10,047



		MAN

		Normal

		Risco para desnutrição

		1,69

		1,46-1,95

		2,09

		1,463-2,990



		Lawton

		Independente

		Dependente

		2,22

		1,93-2,54

		3,38

		1,152

3,780







Ao compor o modelo de análise multivariada, observou-se que mantiveram-se significativas as variáveis: idade, escolaridade, MAN e Lawton. Independentemente das demais variáveis verificou-se uma maior ocorrência de déficit cognitivo em indivíduos analfabetos, com risco de desnutrição, dependentes e com até 70 anos de idade.



























5 DISCUSSÃO



	Estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que até o ano de 2025, o grupo de pessoas com 60 anos ou mais de idade deverá aumentar em quinze vezes, enquanto a população total, em apenas cinco. Este crescimento colocará o Brasil no cenário mundial como a sexta nação com maior número de idosos, cerca de 32 milhões de pessoas(DIAS et al., 2019).

O envelhecimento é descrito por alterações orgânicas que podem resultar em redução da capacidade de manutenção homeostática, comprometendo diferentes esferas, tais como as funções executivas, a memória e o déficit cognitivo, que predispõemao aparecimento de doenças neurodegenerativas(ROSA; FILHA; MORAES, 2018).Dessa forma, com o envelhecimento, aumenta a prevalência de transtornos relacionados a ele, entre os quais destacam-se os distúrbios relacionados à cognição.

	O déficit cognitivo pode se apresentar sob a forma de comprometimento cognitivo leve ou demência. A incidência e a prevalência do déficit cognitivo tem aumentado sensivelmente com o envelhecimento populacional.A demência, declínio na memória e outras funções cognitivas que leva a uma perda de função independente, é uma síndrome geriátrica comum e temida que afeta cerca de 4 a 5 milhões de idosos nos Estados Unidos e tem grande impacto social e econômico sobre os pacientes, famílias e programas governamentais(LANGA et al., 2017). É uma síndrome clínica caracterizada por uma deterioração progressiva da capacidade cognitiva e da capacidade de viver e funcionar de forma independente. A demência afeta a memória, o pensamento, o comportamento e a capacidade de realizar atividades cotidianas, e é uma das principais causas de incapacidade em idosos. Globalmente, afeta 5 a 7% das pessoas com 60 anos de idade ou mais(REHM et al., 2019).

	Quando se considera o número atual e projetado de pessoas com déficit cognitivo e as sequelas associadas, este déficit deve ser considerado uma importante prioridade de saúde pública. Globalmente, cerca de 47 milhões de pessoas viviam com demência em 2015, e este número deverá triplicar até 2050. A demência afeta os indivíduos, que perdem gradualmente as sua independência, bem como seus parentes e outros apoiadores, que precisam lidar com a convivência com um membro da família ou amigo doente e em declínio, enquanto respondem às suas necessidades, como dependência crescente e mudanças no comportamento. Além disso, afeta a sociedade em geral porque as pessoas com demência também requerem cuidados de saúde e sociais. 

O custo global da demência em 2015 foi estimado como sendo de 818 bilhões de dólares, e esse número continuará aumentando à medida que o número de pessoas com demência aumenta(LIVINGSTON et al., 2017).Nessa perspectiva, esse estudo objetivou estimar a prevalência do déficit cognitivo em idosos na área de abrangência de quatro unidades básicas de saúde no município de Mossoró e verificar associações com variáveis sociodemográficas e de saúde.

	A maior parte dos idosos examinados eram do sexo feminino, o que não é surpresa quando se considera que a expectativa de vida da mulher é superior à dos homens no Brasil. Atualmente mulheres brasileiras vivem, em média, até os 78,5 anos, enquanto os homens desta nação até os 71,5 anos(DIAS et al., 2019).O IBGE relata que, a expectativa média de vida do/a brasileiro/a deve aumentar de 75 anos para 81 anos, contexto em que as mulheres continuarão vivendo mais do que os homens. Em 2060, a expectativa de vida delas será de 84,4 anos, contra 78,03 dos homens (IBGE, 2010).

	Quanto ao perfil etário, constatou-se uma predominância depacientes de até 70 anos de idade, perfazendo 51,7% da amostra. O ponto de corte de 70 anos foi escolhido por ter sido a mediana encontrada na análise. A diferença é discreta, porém foi relevante nas análises bivariada e multivariada, quando do estudo das associações.

As pessoas de cor de pele não branca prevaleceram, o que é compatível com o censo do IBGE de 2010, em que os brancos autodeclarados compõem cerca de 47,7% da população brasileira, somando cerca de 91 milhões de indivíduos (IBGE, 2010). Os números condizem fortemente com o passado imigratório no Brasil. A cor da pele tem sua importância por representar um aspecto genético dos indivíduos, embora tal item não deva ser entendido de modo simplista, como se houvesse limites claros ou existissem formas puras. Deve ser salientado que as classificações raciais no Brasil são fluídas e influenciadas por diversos fatores, tais como condição social, profissão, ou meio em que os indivíduos vivem.

	Sabendo da relevância de colher dados que revelem algum parâmetro social fundamental para conhecer o perfil de acometimento do déficit cognitivo na população, elencaram-se as variáveis alfabetização e estado civil. A maioria dos entrevistados se declarou alfabetizado, embora ainda exista uma proporção expressiva de analfabetos.Os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados no estudo de (DE BRITO; CAVALCANTE, [s.d.]), em que 22% dos avaliados se declararam analfabetos. Em um levantamento longitudinal de base populacional realizado nos Estados Unidos com mais de 21 mil indivíduos, mais anos de educação foram associados a um menor risco de demência, e um aumento do nível de escolaridade foi associado a declínio na prevalência da demência (LANGA et al., 2017).

Na avaliação da variável estado civil predominaram os indivíduos solteiros, viúvos ou separados em relação aos que viviam com um companheiro, resultados também semelhantes aos de uma pesquisa realizada no município de Viçosa, no estado do Ceará, município do interior do Nordeste como Mossoró, cidade de realização do presente estudo. Nessa pesquisa, 44% dos idosos se declararam casados.(DE BRITO; CAVALCANTE, [s.d.]). Em um estudo realizado com idosos das zonas rurais do norte da China, o status de viúvo comparado ao estado de casado mostrou-se um fator de risco independente para o comprometimento cognitivo leve em homens(ZHANG et al., 2019).

	Ao compor o modelo de análise multivariada, observou-se que mantiveram-se significativas as variáveis: idade, escolaridade, MAN e Lawton. Independentemente das demais variáveis verificou-se uma maior ocorrência de déficit cognitivo em indivíduos analfabetos, com risco de desnutrição, dependentes e com até 70 anos de idade.Os resultados da pesquisa reforçam a condição multifatorial do déficit cognitivo, que se associa a características sociodemográficas, sociais e situações de saúde. 

	A prevalência observada no estudo para a variável déficit cognitivo foi de 44,6% dos idosos. O déficit cognitivo, tanto na forma de comprometimento cognitivo leve, quanto na forma de demência, é uma condição multissistêmica. Isso torna difícil a comparação com outros estudos, poisa definição ainda está evoluindo em comunidades de pesquisa e clínicas, e isso afeta como os dados são inseridos em bancos de dados administrativos. A averiguação do caso depende de vários aspectos, como a infraestrutura de atenção à saúde de uma comunidade, condições socioeconômicas, normas culturais, acesso à atenção à saúde, estrutura etária, modos de cuidar do idoso e reconhecimento das alterações patológicas da função. Apesar dos esforços para padronizar as avaliações da demência e da doença de Alzheimer desde o início dos anos 80, a demência ainda é avaliada de muitas maneiras diferentes. Os casos leves não são identificados de forma confiável, a terminologia e a categorização da demência mudaram com o tempo, e há diferenças nas diretrizes das sociedades médicas regionais, nos contextos locais e nos recursos. O diagnóstico pode ser operacionalizado por julgamento clínico, algoritmos ou escalas de questionário(LAUNER, 2019).

	A prevalência encontrada foi menor do que a do estudo de (BUI et al., 2018), que foi de 55%, porém essa pesquisa foi realizada com idosos hospitalizados, o que leva a crer que sejam idosos mais frágeis. Além disso, o MiniCog, outro instrumento de avaliação, foi utilizado. A prevalência encontrada no estudo de (ROSA; FILHA; MORAES, 2018) foi menor, de 27,6%, contudo nesse trabalho o ponto de corte utilizado foi de 13 para analfabetos e de 18 para idosos com até 8 anos de escolaridade, pontos de corte inferiores ao utilizado na presente pesquisa.

	Analfabetismo tem sido descrito como um fator de risco incontestável para demência. Alguns fatores que podem estar ligados aos altos índices de demência entre analfabetos são: baixa reserva cognitiva, controle pobre dos fatores de risco para doenças cerebrovasculares, dificuldades na avaliação cognitiva e adaptação pobre dos testes neuropsicológicos para este tipo de população. Estudos como o de (FROTA et al., 2017)citam o analfabetismo como um fator de risco para a ocorrência de demência e sua associação a uma menor reserva cognitiva.Paralelamente, a relação negativa entre nível de escolaridade e comprometimento cognitivo não demência (CCND) tem sido descrita, como no estudo de (ZHANG et al., 2019), em que idade, nível de escolaridade, história de acidente vascular cerebral e atividade social foram significativamente associados com CCND para homens e mulheres.

Um achado que poderia ser considerado controverso em resultado da análise multivariada é, sem dúvida, a idade. Afinal, tem sido descrito que a demência ocorre principalmente acima dos 65 anos (LIVINGSTON et al., 2017). O modelo atualmente aceito é de um aumento exponencial relacionado à idade na prevalência e incidência de demência, com poucos casos antes dos 70 anos. No entanto, dados emergentes sugerem que esse modelo pode estar mudando(LAUNER, 2019). Embora a demência geralmente ocorra em pessoas mais velhas, também pode afetar pessoas com menos de 65 anos, a saber, na forma de demência de início precoce (YOD), sendo um tipo muito comum a doença de Alzheimer (DA). Além disso, comparados com pessoas com DA de início tardio, aqueles com DA de início precoce (YO-AD) podem freqüentemente apresentar habilidades de atenção prejudicada, fluência verbal, funções motores executivas e consciência, bem como menos ilusão, alucinação, agitação, desinibição e comportamento motor aberrante(DOURADO et al., 2018). Além da Doença de Alzheimer, os distúrbios relacionados ao uso do álcool são fatores de risco muito relevantes para o começo de todos os tipos de demência, em especial a demência precoce. O uso excessivo de álcool foi associado a mudanças nas estruturas cerebrais, prejuízos cognitivos e um aumento do risco de todos os tipos de demência.

Evidências recentes de uma coorte retrospectiva de larga escala de mais de 30 milhões de pacientes franceses hospitalizados sugerem que o uso de álcool pode ter um papel importante no desenvolvimento de demência de início precoce(SCHWARZINGER et al., 2018). Especificamente, entre pessoas com 64 anos de idade ou menos, a maioria dos casos de demência foi classificada como relacionada ao álcool ou foi observada em pacientes nos quais um transtorno por uso de álcool (AUD) havia sido previamente diagnosticado(SCHWARZINGER et al., 2018). Além disso, um diagnóstico prévio de um AUD mostrou estar significativamente associado à demência em todas as categorias de idade e subtipos.

É notório salientar que os dois principais fatores de risco para a demência de início precoce, a Doença de Alzheimer de início precoce e os distúrbios relacionados ao abuso do álcool, são fatores que notoriamente reduzem a expectativa de vida. Sabe-se que pacientes com demência de início precoce usualmente morrem de complicações resultantes da demência, no que diferem dos indivíduos com demência de início tardio, que morrem de outras causas. Tais fatos levam a crer que a maior ocorrência de déficit cognitivo em indivíduos de até 70 anos de idade se deva ao fato de que os pacientes que apresentam o distúrbio precocemente venham a falecer antes de completar a idade de 70 anos. A revisão sistemática realizada por (KARR et al., 2018) demonstra que o aparecimento de pontos de mudança para as habilidades cognitivas variava de 3 a 15 anos antes do óbito dos pacientes. No presente estudo não foram coletadas informações acerca da utilização de álcool ou outras substâncias pelos indivíduos, o que impossibilita uma análise de associação da utilização com a demência precoce.

Ao mesmo tempo, o aumento na ocorrência de fatores de risco como diabetes, alto índice de massa corporal, tabagismo, hipertensão arterial e dieta rica em bebidas adoçadas com açúcar em idades mais jovens significa que os indivíduos podem estar expostos ao risco mais rapidamente e, possivelmente, ter um início mais precoce de sinais de demência.

Outra hipótese que pode explicar a associação do déficit cognitivo com a idade de até 70 anos é a de que exista uma expressiva quantidade de indivíduos com comprometimento cognitivo leve que não tenham evoluído para demência. Sabe-se que praticamente toda demência será precedida pelo comprometimento cognitivo leve, embora a maioria dos indivíduos com esse comprometimento não vá evoluir para demência. Dessa forma, esses indivíduos podem apresentar os sintomas do déficit cognitivo e, posteriormente, cessados alguns fatores desencadeantes do déficit, tais como depressão, ansiedade, síndromes metabólicas e endócrinas e transtornos do sono, deixarem de apresentar os sintomas.

O consumo alimentar e a necessidade nutricional evoluem conforme as mudanças anatomofisiológicas e psicopatológicas avançam com a idade. As condiçõessocioeconômicas têm impacto na manutenção da qualidade de vida de qualquer serhumano, pois o envelhecimento é algo natural e decisivo na adaptação do organismo àstransformações ambientais com o passar do tempo. Dessa forma, o estado senil poderáinterferir no estado nutricional dos gerontes, pois obrigatoriamente o organismo passaráporremodelações(DE BRITO; CAVALCANTE, [s.d.]).

A desnutrição é comum em idosos e é um problema que ocasiona grande preocupação. A má absorção está presente nos idosos com mais frequência do que se percebe, e os sintomas resultantes da má absorção tendem a ser silenciados nos idosos. Fatores como deficiências físicas, má absorção, dietas passageiras, falta de apetite, depressão, solidão e isolamento social podem resultar em desnutrição. A Miniavaliação Nutricional (MNA), instrumento utilizado nessa pesquisa, é uma ferramenta simples, rápida e confiável para avaliar a nutrição em idosos na comunidade ou no hospital. Os pontos fundamentais no tratamento da desnutrição em idosos são o diagnóstico precoce e a avaliação do estado nutricional, e a miniavaliação nutricional rastreia justamente o risco para desnutrição e a desnutrição.

O comprometimento cognitivo leve apresenta uma taxa de progressão anual para a demência e para Doença de Alzheimer de 9,6% e 8,1%, respectivamente em contextos clínicos especializados, e uma taxa de 4,9% e 6,8%, em estudos comunitários. A perda de peso é comum em pessoas com doença de Alzheimer (AD) e uma "diminuição progressiva lenta no peso corporal" já foi relatada por Alois Alzheimer(COVA et al., 2016). Portanto, a perda de peso pode ser usada como um dos marcadores de DA iminente em pessoas com comprometimento cognitivo leve.

A ocorrência de risco para desnutrição e desnutrição, neste estudo esteve significativamente associada ao déficit cognitivo. À semelhança do presente estudo, na pesquisa de (SANDERS et al., 2018),em comparação com os pacientes bem nutridos, os desnutridos apresentaram 3 a 4 vezes o risco de demência grave. Aqueles em risco de desnutrição tinham o dobro do risco de demência grave em relação àqueles com nutrição normal. O estado nutricional é um importante preditor de desfechos clínicos na demência e pode fornecer um caminho para a intervenção. Em um estudo de coorte transversal realizado com mais de 5 mil idosos em Cingapura verificou-se uma associação muito significativa entre a desnutrição e o déficit cognitivo (CHYE et al., 2018).

A ocorrência de dependência ao resultado da escala de Lawton e Brody esteve associada ao déficit cognitivo neste trabalho. A capacidade funcional é a condição de uma pessoa viver de forma independente, realizando tarefas e atividades necessárias à sua vida diária, o que a torna um aspecto essencial do autocuidado para idosos.O déficit no autocuidado é influenciado por fatores intrínsecos, como a idade, e por fatores extrínsecos, como uma doença que requeira hospitalização e tratamento cirúrgico, por exemplo. À medida que o tempo passa, a diminuição do potencial de realização de tarefas básicas do cotidiano se acentua em razão das limitações impostas pelo envelhecimento. Caminhar, correr, levantar, apanhar objetos, têm a aparência de ser ações simples, porém tornam-se muito mais complexas ao longo do tempo. As perdas de massa, força e qualidade do músculo que ocorrerão durante a quinta e a oitava década de vida irão representar um aumento expressivo do risco de fraturas e quedas, além de incapacitação para a realização de tarefas da vida diária. A diminuição das atividades físicas e principalmente a vulnerabilidade às doenças, potencializam a perda da independência na realização das atividades diárias(REZENDE, 2017).

A capacidade funcional pode também estar intimamente ligada a outros aspectos da vida do idoso. O declínio da capacidade funcional está particularmente associado a menor consumo de alimentos e à diminuição da massa e força muscular. Assim, a capacidade funcional diminuída poderá ser um indicador de risco nutricional(ROMÃO PRETO et al., 2018). Da mesma forma, a queda na habilidade funcional pode ser causa ou conseqüência de depressão no idoso, ou seja, o paciente pode estar deprimido porque se tornou dependente, ou pode ter sua capacidade funcional reduzida devido à depressão(RAMOS, 2017).

A escala de Lawton e Brody avalia o desempenho funcional da pessoa idosa em termos de atividades instrumentais, que possibilitam que a mesma mantenha uma vida independente. Pode-se dizer que a dependência está quase sempre ligada à cognição, de forma que para alguns autores, tais como (LIVINGSTON et al., 2017)é ela quem faz a distinção entre comprometimento cognitivo leve e demência. A diferença seria de que na demência o declínio cognitivo afeta as atividades de vida diária e o funcionamento social. Essa ligação explica a correlação tão significativa entre os dois parâmetros.

A capacidade funcional surge como um novo paradigma de saúde, resultante da interação multidimensional entre saúde física, saúde mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar e independência econômica. Desta forma, o bem estar na velhice ou a qualidade de vida podem ser compreendidos como dependentes da harmonia e equilíbrio entre essas dimensões, sem necessariamente significar ausência de problemas ou doenças (REZENDE, 2017).

Fatores de estilo de vida podem reduzir ou aumentar o risco individual de desenvolver demência. Em alguns países a demência populacional já está sendo adiada por anos, enquanto em outros o número de pessoas que vivem com ela tem aumentado.Calcula-se que mais de um terço dos casos de demência pode teoricamente ser evitável(LIVINGSTON et al., 2017). Um aumento na educação e no exercício, manter compromissos sociais, reduzir o tabagismo ou parar de fumar, realizar a gestão da perda auditiva, evitar e/ou tratar depressão, diabetes, hipertensão e obesidade poderiam contribuir para a prevenção ou atraso da demência. Nem todos poderão fazer mudanças; algumas mudanças não farão diferença e alguns riscos para demência são genéticos e não modificáveis no momento. No entanto, atrasar a demência por alguns anos até mesmo para uma pequena porcentagem de pessoas seria um enorme realização e permitiria que muito mais pessoas chegassem ao final de suas vidas sem desenvolver déficit cognitivo.

.Como resultados desse estudo, foram obtidas algumas informações compatíveis com a literatura, e pelo menos um resultado conflitante, a verificação de maior ocorrência de déficit cognitivo em indivíduos com até 70 anos. Algumas hipóteses foram aventadas para explicar tal resultado, mas carecem de estudos e investigações que as corroborem ou refutem.Essa pesquisa trabalhou com algumas informações auto referidas, o que pode gerar questionamentos e desconfianças sobre seus resultados. O grau de cognição dos indivíduos também poderia influenciar na resposta às tabelas.  A relevância e a legitimidade dessas informações não podem ser ignoradas, embora suas limitações sejam conhecidas. As variáveis cor da pele, escolaridade e estado civil fazem parte desse contexto.

Não foram coletadas nesse estudo informações acerca do consumo de álcool entre os indivíduos, bem como acerca da exposição a outros fatores de risco para déficit cognitivo, tais como tabagismo, transtornos do sono, síndromes metabólicas. Fazem-se necessários estudos complementares a fim de corroborar ou refutar os dados encontrados, bem como explicá-los.Futuros estudos são necessários para esclarecer a correlação causal entre as associações encontradas. Apesar disso, o presente trabalho mostrou-se de importância como passo inicial para a compreensão da prevalência do déficit cognitivo entre a população alvo e sua correlação com as variáveis estudadas. Essa compreensão é necessária inclusive para que os órgãos responsáveis possam elaborar políticas públicas adequadas a essa importante fatia da população.

























6 CONCLUSÃO



	O presente trabalho evidenciou alta prevalência, 44,6% de déficit cognitivoentre os idosos da área de abrangência das unidades básicas de saúde Dr. José Holanda, Vereador Lahyre Rosado, Antônio Camilo e Sinharinha Borges, no município de Mossoró. Esse déficit, ainda que leve, pode prejudicar a capacidade dos indivíduos de viver independentes, e provocar, em conseqüência, sobrecarga aos familiares e aos entes públicos. Por outro lado, quando precocemente identificado e tratado pode ser eventualmente revertido ou pode ser adiada a sua progressão para demência.

	Ao analisar os desfechos, foi verificada entre as variáveis sociodemográficas, uma predominância de indivíduos de até 70 anos, alfabetizados, do sexo feminino, que não viviam com um companheiro e de cor de pele não branca. De uma forma geral a idade dos idosos variou entre 60 e 100 anos. 34% dos indivíduos apresentaram pontuação compatível com depressão, e36,1% das pessoas estavam desnutridas ou sob risco para desnutrição. 28% dos idosos mostraram-se dependentes para as atividades instrumentais da vida diária. 84,2% dos sujeitos apresentavam risco para quedas, em face dos apenas 15,8% que apresentavam mobilidade normal.

	Ao analisar os desfechos, foi verificada entre as variáveis sociodemográficas, uma predominância de indivíduos de até 70 anos, alfabetizados, do sexo feminino, que não viviam com um companheiro e de cor de pele não branca. De uma forma geral a idade dos idosos variou entre 60 e 100 anos. Ao compor o modelo de análise multivariada, observou-se que mantiveram-se significativas as variáveis: idade, escolaridade, MAN e Lawton. A variável MAN mede risco para desnutrição e a variável Lawton, o nível de capacidade funcional (dependência ou independência). Independentemente das demais variáveis verificou-se uma maior ocorrência de déficit cognitivo em indivíduos analfabetos, com risco de desnutrição, dependentes e, paradoxalmente, em idosos com até 70 anos de idade.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido































APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados



“Instrumento de coleta de dados”



Nº Registro:__________________________________ Data:______/______/_______

Nome da UBS:______________________________________ Prontuário:____________

Cor da pele: (   )Branca  (   )Preta  (   )Parda  (   ) Amarela (   ) Indígena

Sexo: _____Idade: ________________ Telefone: _______________________________

Nível de Escolaridade: (     )Analfabeto   (     )1-3 anos   (     )4-7 anos   (     )>7 anos

Estado civil: (     )Casado   (     )Solteiro   (     )Viúvo   (     )Separado   (     )Outros



Mini-Mental



Avaliação dos resultados:Pontuação total = 30 pontos. As notas de corte sugeridas são: Analfabetos = 19/ 1 a 3 anos de escolaridade = 23/ 4 a 7 anos de escolaridade = 24/> 7 anos de escolaridade = 28.



Mini exame do Estado Mental

( Folstein, Foltein e McHugh, 1975) 





































Escala de depressão geriátrica abreviada

Trata-se de um questionário de 15 perguntas com respostas objetivas (sim ou não) a respeito de como a pessoa idosa tem se sentido durante a última semana. A Escala de Depressão Geriátrica não é um substituto para uma entrevistadiagnóstica. É uma ferramenta útil de avaliação rápida para facilitar a identificação da depressão em idosos. A cadaresposta compatível com depressão some 1 ponto. As perguntas não podem ser alteradas, deve-se perguntarexatamente o que consta no instrumento.

Avaliações dos resultados: Uma pontuação entre 0 e 5 se considera normal, 6 a 10indica depressão leve e 11 a 15depressão severa.





Pontuação: ________



















Mini Avaliação Nutricional (MAN)

Peso (kg): ________Altura (cm): _________IMC: __________















Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) – Escala de Lawton

De acordo com o grau de limitação apresentado para o desempenho das AIVDs é possível determinar se a pessoa idosa é ou não capaz de manter uma vida independente.

Objetivo: avaliar o desempenho funcional da pessoa idosa em termos de atividades instrumentais, que possibilita que a mesma mantenha uma vida independente.

Avaliações dos resultados: Para cada questão, a primeira resposta significa independência, a segunda dependência parcial ou capacidade com ajuda e a terceira, dependência. A pontuação máxima é 27 pontos. Essa pontuação servepara o acompanhamento da pessoa idosa, tendo como base a comparação evolutiva. Asquestões 4 a 7 podem ter variações conforme o sexo e podem ser adaptadas para atividades como subir escadas ou cuidar do jardim.



Total: ____________









Timedgetupandgo

O paciente deve ser orientado a levantar-se de uma cadeira, sem apoio de braços, caminhar 3 metros, virar 180 graus quando andando e retornar, sentando na cadeira.



Duração: __________ segundos.





ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA BÁSICAS(AVD’s Básicas segundo Katz (1963) e Likert modificados)



O Index de Independência nas Atividades Básicas de Vida Diária de Sidney Katz é um dos instrumentos mais utilizados paraavaliar as AVDs. Avalia a independência no desempenho de seis funções (banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência,continência e alimentação), classificando as pessoas idosas como independentes ou dependentes.



Avaliações dos resultados: as pessoas idosas são classificadas como independentes ou dependentes no desempenho de seisfunções a partir da utilização de um questionário padrão.



































ANEXOS



















































ANEXO A – Carta de Anuência









ANEXO B – Carta de Anuência









ANEXO C –Parecer do CEP











Freq	54,6%

45,4%



Sem companheiros	Casado	54.6	45.4	

%





Freq	28,5%

71,5%



Analfabeto	Alfabetizado	28.5	71.5	

%





Freq	48,3%

51,7%



Acima de 70	Até 70	48.3	51.7	

%





Freq	68,9%

31,1%



Feminino	Masculino	68.900000000000006	31.1	

%





Freq	63,2%

36,8%



Outros	Branca	63.2	36.800000000000004	

%
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