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RESUMO

O processo de envelhecimento normal é caracterizado por efeitos deletérios à saúde que podem se manifestar como declínios em funcionamento 
de sistemas e órgãos específicos do corpo da pessoa idosa, não estando necessariamente relacionado a patologias. Dentre os possíveis efeitos 
deletérios associados à idade, percebe-se o declínio das funções cognitivas. Pessoas acima de 50 anos, ou seja, aquelas que estão próximas da 
entrada na última etapa do ciclo vital denominada velhice (60 ou mais anos), podem apresentar queixas relacionadas à diminuição, por exemplo, 
da memória de curto prazo, podendo evoluir para queixas no status cognitivo geral. Status cognitivo pode ser compreendido pela capacidade do 
processamento da informação e pode ser classificado em status cognitivo deficitário ou dentro da normalidade. A importância da manutenção do 
status cognitivo dentro da normalidade relaciona-se principalmente a valores bastante importantes para os seres humanos tais como a 
autonomia e a independência. Desta forma, conhecer ou mesmo rastrear status cognitivo de indivíduos adultos em idade avançada e de idosos 
torna-se fundamental. A importância da triagem está embasa principalmente na necessidade de diferenciação, no âmbito da pesquisa e também 
na prática clínica, do grupo idoso que apresenta simplesmente declínio associado à idade, do grupo com potencial para desenvolvimento de 
patologias tais como o comprometimento cognitivo leve ou mesmo processos demenciais. Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo 
investigar o status cognitivo de um grupo de adultos maduros e idosos, supostamente saudáveis, residentes em uma comunidade urbana. Para 
atingir o objetivo proposto foi investigado o perfil cognitivo de 10 pessoas com 55 anos ou mais, sendo 50% mulheres e 50% homens com média 
de idade de 64,8 % (DP= 12,3), estratificados em três grupos de escolaridade: analfabetos (10%), 1 a 4 anos de escolaridade (40%) e 9 anos ou 
mais de escolaridade (50%). Os critérios de inclusão da amostra foram ter mais de 55 anos de idade, não possuir diagnóstico de demência, não ter 
sequelas relacionadas a acidente vascular encefálico, não possuir déficits sensoriais que não estejam compensados por óculos ou aparelho 
auditivo e ser residente em uma comunidade urbana. A amostra foi recrutada por conveniência. Para realizar a triagem do status cognitivo foi 
utilizada a versão brasileira do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) que é recomendada pela Academia Brasileira de Neurologia. O MEEM é um 
instrumento dicotômico com o total de 30 itens que rastreia o funcionamento dos seguintes domínios da cognição: orientação temporal e 
espacial, memória, atenção, reconhecimento, capacidade de seguir comandos, habilidades de escrita e habilidade visomotora.  As notas de corte 
desta medida são balizadas pela escolaridade e nesta pesquisa foram usados os pontos de corte: 17 para pessoas analfabetas, 22 para pessoas 
que tenham de 1 a 4 anos de escolaridade, 24 para aqueles que tenham de 5 a 8 anos de escolaridade e 26 pontos para pessoas que tenham mais 
de 9 anos de escolaridade. Para analisar os dados empregou-se estatística descritiva utilizando o Microsoft Excel 2007. Os resultados obtidos 
evidenciaram que a média da pontuação total da amostra no MEEM foi 25,8% (DP = 3,7). Dentre as pessoas pesquisadas 30% apresentavam 
sugestão de déficit cognitivo e 70% não apresentavam. Concluiu-se que, apesar dos adultos maduros e idosos pesquisados serem supostamente 
saudáveis, alguns demonstraram indicativo de declínio cognitivo, ou seja, status cognitivo baixo, sendo recomendadas avaliações 
neuropsicológicas mais sofisticadas, suplantando o simples rastreio, para a identificação ou não de comprometimento mais severo na cognição.
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