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RESUMO

Com a longevidade aumentando de forma exponencial, maior a suscetibilidade a doenças crônicas, tendo como exemplo as síndromes 
demenciais. A demência se trata de uma síndrome clínica que afeta várias funções, em especial a cognitiva. Ela possui caráter progressivo 
decorrente de multifatores causais. Como ela está intimamente ligada a idade pode ser um fator preditivo para prevalência em mulheres. A 
demência ocasiona um declínio cognitivo e futuramente afeta a capacidade funcional prejudicando as ABVD’S. OBJETIVO: O presente estudo tem 
como objetivo analisar a cognição e a capacidade funcional em mulheres residentes em instituições de longa permanência do Munícipio de Juiz 
de Fora (MG), bem como realizar um levantamento da frequência de síndromes demenciais comparando os resultados de ambas. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, realizado em duas instituições de longa permanência privadas para idosos. Os 
critérios de inclusão foram: indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos e apenas do sexo feminino. Os critérios de exclusão foram: recusar-
se a participar da pesquisa, idosas gravemente acamadas e incapazes de responder a qualquer questionário. Depois do agendamento foi realizada 
uma coleta de dados sobre os prontuários das residentes, sendo possível coletar informações como idade, uso de medicamentos, diagnóstico 
clínico, história patológica pregressa, escolaridade, dentre outros. Posteriormente, foram aplicados os seguintes testes nas idosas: Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM) para avaliar a cognição global; Índice de Katz para avaliar a capacidade funcional nas atividades básicas de vida diária 
(ABVD'S); e a Avaliação Clínica de Demência (CDR) para quantificar o nível de demência e analisar a relação entre o período de demência e a 
capacidade funcional. RESULTADOS: A maioria das idosas de ambas instituições apresentaram um possível diagnóstico de demência. As 
residentes apresentaram pontuações baixas no MEEM, tendo média de 15,73 a I1 e 14,62 a I2. A I1 apresentou em sua maioria dementados 
graves enquanto a I2 tinha uma maior variabilidade de resultados. Houve associação estatisticamente significativa entre a pontuação no Katz e o 
CDR Julgamentos (x²=19,14; p=0,001); entre Katz e CDR Comunidade (x²=11,14; p=0,025) e entre Katz e CDR cuidados (x²=23,14; p=0,000). 
CONCLUSÃO: Pior desempenho na funcionalidade estava estatisticamente associado ao estágio do quadro demencial, sendo que quanto mais 
grave o declínio cognitivo, pior a capacidade funcional.
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