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RESUMO

Devido ao progressivo aumento da dependência física e mental e à necessidade de cuidados profissionais, pacientes com demência apresentam 
dois a dez vezes maiores riscos de institucionalização que outros idosos. Identificar as necessidades específicas dessa clientela subsidia a 
individualização do cuidado e qualifica o papel do enfermeiro. O estudo teve por objetivo identificar idosos, residentes em uma Instituição de 
Longa Permanência para Idosos do interior do estado de São Paulo, com indícios de afecção demencial e caracterizar as limitações desta clientela 
quanto aos recursos biopsicossociais. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa. Para tanto, foram aplicados 
instrumentos validados para a coleta de dados de doze idosos pré-selecionados para a pesquisa, tais como o instrumento de avaliação cognitiva 
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para a identificação de afecção demencial, o instrumento de Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa 
Idosa com dados sociodemográficos, anamnese e exame físico, além do instrumento de avaliação das Atividades de Vida Diária (Escala de Katz) e 
a Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15). Dos 12 idosos avaliados, dez (83%) apresentaram pontuação sugestiva de afecção demencial. 
Verificou-se que grande parte da amostra estava entre a faixa etária dos 75 a 90 anos, era do sexo feminino, com maior número de idosos com 
grau de instrução baixo. No campo físico os idosos apresentaram-se com total dependência para as atividades de vida diária em 10% da amostra 
e em 90% com dependência parcial. Todos os idosos alimentavam-se por via oral, no entanto com taxa de sobrepeso em 60% dos casos.  Baixa 
acuidade visual e auditiva foi verificada em 100% da amostra, em que 20% já apresentaram algum episódio de queda na instituição. A 
incontinência urinária também estava presente em 20% da amostra. No campo psicológico 50% dos idosos apresentaram indícios de depressão. E 
no campo social foi verificado amplo apoio institucional para envolvimento dos idosos em atividades de lazer, em eventos de socialização junto 
aos demais residentes e à comunidade, com participação dos familiares. Diante destes dados é possível concluir que os idosos institucionalizados 
e com afecção demencial apresentaram maiores limitações no campo físico e psicológico, demandando atenção especial da equipe de 
enfermagem para estes domínios na construção de um plano de cuidados pautado na sistematização da assistência de enfermagem a esta 
clientela específica.Demência. Instituição de Longa Permanência para Idosos.
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