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1. RESUMO: 

 Sabe-se que a Doença de Alzheimer (DA) causa um declínio cognitivo que 

pode fazer com que os idosos apresentem um comprometimento da consciência da 

doença, subestimando suas capacidades para realizar, por exemplo, atividades de 

vida diária (AVD).  Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar e 

comparar a percepção da funcionalidade de idosos com DA com a funcionalidade 

que eles apresentam segundo a percepção de seus cuidadores, por meio de um 

estudo observacional, descritivo e com delineamento transversal. Os dados 

coletados foram analisados por meio do programa SPSS 18.0, para análise 

comparativa da percepção da funcionalidade do idoso em relação ao cuidador foram 

utilizados os testes de Mann-Whitney e o Test-t de Student para amostras 

independentes, conforme resultado do teste de normalidade.  Ao comparamos a 

percepção da funcionalidade da amostra de idosos e seus respectivos cuidadores, a 

média da MIF foi de 116,5 (DP=9,8) pontos, indicando independência 

completa/modificada segundo a visão dos idosos, e média de 88,5 (DP=19,0) 

pontos, indicando a necessidade de assistência de até 25% nas tarefas avaliadas de 

acordo com seus cuidadores (p<0,001), sendo possível observar que idosos com DA 

subestimam suas dificuldades para realizar as AVD. 

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer; cuidadores; funcionalidade; percepção da 

funcionalidade. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional vem crescendo em todo o mundo durante as 

últimas décadas. Este aumento significativo de idosos traz como consequência um 

maior número de pessoas afetadas por doenças idade dependente, dentre elas 

destaca-se a Doença de Alzheimer (DA)1.  

 A perda da memória é, em geral, o sintoma mais proeminente e precoce, 

podendo causar um grande impacto nas AVD, sendo a capacidade funcional 

considerada um novo paradigma de saúde para o idoso2,3. 

Conforme o avançar do comprometimento cognitivo na DA, estes idosos 

necessitam gradativamente de ajuda para realizarem suas AVD, ou seja, precisam 



   

de uma pessoa que cuide deles e execute as tarefas do cotidiano que eles não 

consegue mais realizar4,5.  

 Além da perda de independência e de autonomia e da necessidade maior de 

cuidados associado ao avanço da DA, estes idosos podem apresentar 

comprometimento da consciência na doença, sendo esta definida como a 

capacidade de perceber em si e/ou nas AVD alterações ocasionadas por déficits 

associados ao processo de adoecimento6,7. Esses distúrbios na percepção são 

chamados de anosognosia e podem afetar diretamente o desempenho das funções 

cotidianas8,9. Além disso, é sabido que a percepção, bem como reconhecimento de 

uma informação do ambiente e/ou do meio interno, é a base da cognição10,11. 

 Dessa maneira, a presente pesquisa pode contribuir para avaliar o grau de 

comprometimento cognitivo e sua relação com a percepção funcional dos idosos 

com diagnóstico de DA, bem como analisar essa relação segundo a percepção de 

seus cuidadores (que os acompanham e identificam suas necessidades diárias), 

facilitando assim as orientações de cuidado, respeitando a autonomia desses 

idosos, contribuindo para a manutenção de sua independência funcional por meio de 

intervenção específica (avaliação e tratamento adequados) multi/interdisciplinar para 

as reais dificuldades e limitações dos idosos com DA. Além disso, pretende-se com 

esta pesquisa que possamos contribuir cientificamente para um melhor 

entendimento sobre esta doença por tratar-se de uma relação ainda pouco 

explorada na literatura científica nacional e internacional. 

 

 

3. OBJETIVOS: 

 Avaliar e comparar a percepção da funcionalidade de idosos com DA em 

relação a percepção de seus cuidadores.  

 

 

 

4. METODOLOGIA: 

 

Tipo de estudo 

 Trata-se de um estudo analítico, observacional, do tipo corte transversal. 

 



   

Coleta de dados 

 A coleta de dados foi realizada durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 

2014 no Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de Moraes 

(IPGG), na cidade de São Paulo/SP. 

 Os cuidadores foram avaliados por meio de um instrumento contendo dados 

pessoais e sociodemográficos e pela Medida de Independência Funcional (MIF) para 

saber a ajuda fornecida por eles (cuidadores) para a realização das atividades 

funcionais dos idosos avaliados, sendo esta considerada como a percepção do 

cuidador. 

 A avaliação dos idosos foi realizada através dos seguintes instrumentos: ficha 

de caracterização sociodemográfica, Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), escala 

de avaliação clínica da demência (CDR) e a MIF, para avaliar a percepção da sua 

capacidade funcional. 

 

 

Casuística 

 A pesquisa contou com a participação de 20 idosos com diagnóstico de DA e 

seus cuidadores (n=20), de acordo com os critérios de inclusão e exclusão.  

 

Critérios de inclusão 

Para os idosos: 

 Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, com diagnóstico de DA, 

pertencentes a ambos os gêneros (masculino e feminino) e que tinham 

necessidade de um cuidador responsável; 

 Escores sugestivos de déficit cognitivo de acordo com o teste de rastreio do 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM)12 segundo nota de corte por 

escolaridade, onde: 20 para analfabetos; 1-4 anos de escolaridade: 25; 5-8 

anos: 26; 9-11 anos: 28; >11 anos: 29 pontos; 

 Demência leve (CDR1) ou demência moderada (CDR2) considerada pelo 

Estadiamento Clínico das demências (CDR)13; 

 Ter firmado a aceitação de participação no estudo por meio de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) direcionado ao idoso com 

diagnóstico de DA e paciente do IPGG, além da anuência desta pesquisa 

pelo seu acompanhante/cuidador. 



   

 

Para os cuidadores durante as consultas e tratamentos dos idosos com DA no 

IPGG: 

 Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

 Além de ser o acompanhante do idoso na consulta/tratamento no IPGG, ele 

deveria ser o responsável pelo cuidado do idoso em suas AVDs e ter contato 

com o mesmo pelo menos quatro dias por semana; 

 Ter firmado a aceitação de participação no estudo por meio de um TCLE 

direcionado para o cuidador de idosos com diagnósticos de DA em consulta 

e/ou tratamento no IPGG. 

 

Critérios de exclusão 

Para os idosos: 

 Idosos com doenças psiquiátricas que poderiam causar possível viés no 

estudo, como transtorno bipolar, esquizofrenia e dependência de álcool e 

drogas, segundo informações clinicas previamente avaliadas por profissionais 

do IPGG. 

 Apresentar distúrbios graves de comunicação que dificultem o entendimento 

do autor para a execução dos instrumentos de avaliação. 

 

Para os cuidadores: 

 Cuidadores que relataram não estarem em condições físicas ou mentais de 

responder as avaliações. 

 

Instrumentos da pesquisa:  

 

- Questionário sociodemográfico: Foi aplicado um questionário contendo 

informações pessoais e dados sociodemográficos, tais como: nome, data de 

nascimento, idade, sexo, escolaridade, e grau de parentesco. 

 

- Mini exame do estado mental (MEEM): O MEEM é um instrumento de 

rastreamento cognitivo que avalia orientação temporal, orientação espacial, registro 

de três palavras, atenção e cálculo, recordação das três palavras, linguagem e 

capacidade construtiva visual. Foram utilizadas as notas de corte propostas no 



   

estudo de Brucki et al13 segundo escolaridade, onde: 20 pontos para analfabetos; 1-

4 anos de escolaridade: 25 pontos; 5-8 anos: 26 pontos; 9-11 anos: 28 pontos; >11 

anos: 29 pontos. 

 

- Escala de avaliação clínica da demência (CDR): A CDR é uma escala de 

avaliação do estadiamento da demência, que varia de 0 (sem demência) a 3 

(demência grave)14. No estudo, foram aceitos apenas idosos com demência leve 

(CDR1) e demência moderada (CDR2), a fim de evitar possíveis vieses, uma vez 

que idosos com demência grave (CDR3) poderiam não compreender o que estava 

sendo perguntado, além de terem dificuldade em responder, devido avanço da 

doença. 

  

- Medida de independência funcional (MIF): A MIF é uma avaliação sobre 

atividades de vida diária constituída por 18 itens, cada item tem uma pontuação 

máxima de 07 (independência completa), e uma cotação mínima de 01 

(dependência total). Os aspectos verificados na avaliação são: autocuidados, 

controle de esfíncteres, transferências, locomoção, comunicação e cognição social. 

Somando-se todos os escores obtém-se um escore total mínimo de 18 e o máximo 

de 126 pontos, que caracterizam os níveis de dependência entre todos os itens. 

Sendo eles: 18 pontos – dependência completa; 19 a 60 pontos – dependência 

modificada (assistência de até 50% da tarefa); 61 a 103 pontos – dependência 

modificada (assistência de até 25% da tarefa) e 104 a 126 pontos – independência 

completa/modificada15.  

 

Análise estatística  

 Os dados coletados foram analisados por meio do programa SPSS 18.0, 

sendo as variáveis numéricas expressas em média e desvio padrão e as variáveis 

categóricas expressas com frequência absoluta e relativa. 

 Para análise comparativa da percepção da funcionalidade (MIF) do idoso em 

relação ao cuidador foram utilizados os testes de Mann-Whitney e o Test-t de 

Student para amostras independentes, conforme resultado do teste de normalidade 

realizado por meio do teste Kolmolgorov-Smirnov. O nível de 5% (p<0,05) foi 

considerado para obtenção de significância estatística. 

 



   

Aspectos éticos 

 Esta pesquisa teve início após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Santa Cecília, sob o protocolo de número do CAAE 

23683413.0.0000.5513, e seguiu os princípios éticos para pesquisa envolvendo 

seres humanos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

 

5. DESENVOLVIMENTO:  

 

 Os mecanismos patológicos responsáveis pela DA ainda permanecem em 

grande parte desconhecidos, porém sabe-se que a DA está relacionada a uma 

perda cognitiva progressiva que leva a um declínio funcional e uma perda gradual de 

autonomia16. 

 Na fase leve, estes idosos podem ter perda da memória recente, 

desorientação temporal e espacial e apresentar perda do interesse por hobbies e 

outras atividades. Já na fase moderada, as dificuldades ficam mais evidentes e 

severas, há o esquecimento de nomes de pessoas, dificuldade em viver sozinho 

devido a incapacidade de realizar atividades mais complexas, como fazer compras, 

cozinhar e cuidar da casa, sinais de irritabilidade e alucinações e dificuldade na fala. 

Na fase grave o prejuízo da memória encontra-se bastante comprometido, há 

dificuldade na deglutição e de orientar-se dentro de sua própria casa, incontinência 

urinária/fecal e prejuízo na marcha, podendo posteriormente necessitar de cadeira 

de rodas ou ficar acamado17. Além disso, com o avanço da DA, os idosos passam a 

ficar cada vez mais dependente dos familiares, necessitando de um cuidador que 

fique responsável por auxilia-los em suas AVD3. Portanto, uma entrevista com o 

cuidador poderia fornecer informações mais precisas quanto as suas 

dificuldades7,12,18. 

 No presente estudo, analisando os resultados obtidos os idosos com DA 

relataram um melhor desempenho nas dimensões avaliadas na MIF em relação aos 

seus cuidadores, demonstrando que os idosos em questão subestimam suas 

dificuldades. 

  

 

 



   

6. RESULTADOS: 

 Os idosos com DA avaliados neste estudo apresentam media de 81,2 anos 

(DP=7,2), com predominância do sexo feminino (n=17; 85%), com média de 4,7 

anos (DP=2,6) de escolaridade, 12,6 pontos (DP=5,3) no MEEM, sendo sete idosos 

(35%) em fase leve (CDR1) e 13 idosos (65%) em fase moderada da DA (CDR2) 

(Tabela 1). Ainda na tabela 1 é possível observar à caracterização dos cuidadores 

dos idosos com DA, onde houve uma predominância de mulheres (n=17; 85%), com 

idade média de 56,8 (DP=11,9 anos), sendo mais da metade (n=12; 60%) da 

amostra composta por filhas, seguidas de cônjuges (n=04; 20%), nora (n=01; 5%) e 

irmã (n=01; 5%) e dois cuidadores (10%) não tinham nenhum grau de parentesco 

com o idoso, sendo um amigo da família e outro um cuidador profissional.  

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra de idosos com DA e seus cuidadores 

 Idosos 
 

Cuidadores 

Idade  81,2+7,4 56,8+11,9 

Gênero                        Feminino 
                                   Masculino 

17 (85) 
03 (15) 

17 (85) 
03 (15) 

   

Escolaridade  
 

4,7 (2,6) - 

CDR                              CDR1 07(35) - 
                                     CDR2 13(65) - 
   

MEEM  12,6+5,3 - 
   

Parentesco                   Filha 
                                    Cônjuge      
                                       Nora 
                                       Irmã 
                                    Nenhum 

- 
- 
- 
- 
- 

12 (60) 
4 (20) 
1 (5) 
1 (5) 

2 (10) 
Nota: Média + desvio padrão e n(%); o traço (-) representa medida não avaliada no grupo em questão. 
Legenda: CDR: escala de avaliação clínica da demência; CDR1: Demência leve; CDR2: demência moderada; MEEM: Mini-
exame do estado mental. 

 

 Com base nos resultados encontrados nas cinco dimensões que compõe a 

MIF e sua pontuação total, observa-se na tabela 2 uma diferença significativa entre a 

percepção dos idosos com DA em relação a percepção dos seus cuidadores. A 

média do escore total da MIF segundo a percepção do idoso foi de 116,5 (DP=9,8) 

pontos, indicando independência completa/modificada, já a percepção dos 

cuidadores em relação aos idosos foi de 88,5 (DP=19,0) pontos, indicando 

dependência modificada, com assistência de até 25% da tarefa (p<0,001).  



   

 

Tabela 2 – Comparação entre a média (DP) da percepção da funcionalidade dos 
idosos com DA e seus cuidadores 

Dimensão da MIF 

(pontuação esperada) 

     Idosos          Cuidadores 

n=20                  n=20                   

p-valor 

Autocuidados (6-42) 38,1+5,5        30,6+9,1 0,001 

Controle de esfíncteres (2-14) 13,2+1,2        10,5+2,5 <0,001 

Mobilidade (5-35) 30,6+5,0        24,6+5,4 0,001 

Comunicação (2-14) 13,8+0,7        11,2+1,9 <0,001 

Cognição social (3-21) 19,2+1,5        12,0+3,6 <0,001 
   

MIF total (18-126) 116,5+9,8        88,5+19,0 <0,001 

Nota: p-valor referente ao teste de Mann-Whitney;; * A amostra de DA total é composta tanto por idosos com CDR1 como 
CDR2. 
Legenda: DP: desvio padrão; MIF: medida de independência funcional; DA: doença de Alzheimer. 

  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Com os resultados deste estudo foi possível observar que os idosos com DA 

apresentam pontuações maiores na MIF quando comparados com a percepção de 

seus cuidadores a respeito de sua funcionalidade, sugerindo que estes idosos 

subestimam suas dificuldades.  
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