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Resumo 

Durante o processo de envelhecimento é provável a ocorrência de declínio nas 

funções cognitivas tais como memória e atenção. Tal declínio pode estar relacionado 

à inúmeras variáveis, tais como baixa escolaridade, falta de estímulos físicos e 

intelectuais, redução da funcionalidade em decorrência de patologias diversas e, 

transtornos de humor, entre os quais destacamos a depressão e a ansiedade. 

Objetivos: 1) Verificar a incidência do déficit de atenção, com ênfase nos 

mecanismos atencionais e na memória de trabalho, bem como a ocorrência de 

transtornos de humor (depressão e ansiedade) em idosos institucionalizados e não 

institucionalizados. 2) Verificar, nos sujeitos pesquisados, a existência ou não de 

correlações entre declínio de memória e de atenção com os transtornos de humor 

analisados. Métodos e Procedimentos: A pesquisa será realizada em Marília – SP. 

Serão sujeitos da pesquisa 80 idosos, de ambos os sexos, os quais serão 

subdivididos em 04 grupos: a) Idosos Institucionalizados (ILPI-1 = 25); b) Idosos 

Institucionalizados (ILPI-2 = 15); c) Idosos não institucionalizados participantes da 

Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI/UNESP (UNATI = 15) e Idosos 

residentes na comunidade (COM = 25). Serão utilizados para a coleta de dados os 

seguintes instrumentos: 1) Anamnese: Exame clínico psicológico. 2) Inventario Beck 

de depressão – BDI-II. 3) IDATE C– Inventario de Ansiedade Traço-Estado. 4) Mini 

Exame do Estado Mental – MEEM. 5) Subtestes da escala Wechsler de Inteligência 

para Adultos - WAIS III (Raciocínio Matricial; Procurar Símbolos; Cubos e Dígitos).6) 

GDS 30 – Escala de Depressão Geriátrica. Para análise dos dados será utilizado o 

teste t de Student para grupos independentes e o teste de Mann-Whitney para 

dados não-paramétricos; entre três ou mais grupos independentes será utilizada a 

análise de variância simples e, a análise de variância de Kruskal-Wallis para dados 

não paramétricos. Será adotado o nível de significância de 5% de probabilidade para 

a rejeição da hipótese nula. Para a avaliação qualitativa do coeficiente de correlação 

de Pearson (r). 

Introdução 

Como conseqüência do envelhecimento, as funções cognitivas como memória de 

trabalho, habilidades atencionais, velocidade de processamento das informações e 

organização visuoespacial, tendem a uma decadência qualitativa¹. Dentre tais 



funções se destaca a memória de trabalho e os mecanismos atencionais. A memória 

de trabalho permite manter e manipular informações novas, acessando-as em face 

às antigas². Já a atenção, consiste em um conjunto de processos que leva à seleção 

ou priorização no processamento de certas categorias de informações. O quadro de 

ansiedade caracteriza-se pela presença de sintomas ansiosos excessivos, na maior 

parte dos dias, por pelo menos seis meses³. Do ponto de vista psicopatológico, a 

depressão se caracteriza por uma multiplicidade de sintomas afetivos, instintivos e 

neurovegetativos, ideativos e cognitivos, relativos à autovaloração, à vontade e à 

psicomotricidade. 

Objetivos 

1) Verificar a incidência do déficit de atenção, com ênfase nos mecanismos 

atencionais e na memória de trabalho, bem como a ocorrência de transtornos de 

humor (depressão e ansiedade) em idosos institucionalizados e não 

institucionalizados. 2) Verificar, nos sujeitos pesquisados, a existência ou não de 

correlações entre declínio de memória e de atenção com os transtornos de humor 

analisados. 

Metodologia 

A pesquisa é realizada em Marília – SP. São sujeitos da pesquisa 80 idosos, de 

ambos os sexos, os quais estão subdivididos em 04 grupos: a) Idosos 

Institucionalizados (ILPI-1 = 25); b) Idosos Institucionalizados (ILPI-2 = 15); c) Idosos 

não institucionalizados participantes da Universidade Aberta à Terceira Idade – 

UNATI/UNESP (UNATI = 15) e Idosos residentes na comunidade (COM = 25). Serão 

utilizados para a coleta de dados os seguintes instrumentos: 1) Anamnese: Exame 

clínico psicológico. 2) Inventario Beck de depressão – BDI-II. 3) IDATE C– Inventario 

de Ansiedade Traço-Estado. 4) Mini Exame do Estado Mental – MEEM. 5) Subtestes 

da escala Wechsler de Inteligência para Adultos - WAIS III (Raciocínio Matricial; 

Procurar Símbolos; Cubos e Dígitos). 6) GDS 30 – Escala de Depressão Geriátrica. 

Desenvolvimento 

 Conforme o planejado para o primeiro semestre, realizamos Revisão de 

Literatura e o treinamento e aplicação dos instrumentos Anamnese: Exame Clínico 



Psicológico, Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), Inventário de Depressão de 

Beck, Idate – Inventário de ansiedade Traço-Estado e GDS – Escala de Depressão 

Geriátrica. 

Para o segundo semestre, iniciamos o treinamento e aplicação de subtestes da 

escala Wechsler de Inteligência para  adultos – WAIS III. Nos três últimos meses, 

conforme o cronograma, realizaremos a analise e discussão dos dados e a 

elaboração e entrega do relatório de pesquisa. 

Resultados Preliminares 

Os resultados obtidos com o MEEM nos mostram a maior tendência na ocorrência 

de indicativos de declínio cognitivo nos idosos residentes de instituições. Do total de 

34 idosos institucionalizados, 15, ou 44,1%, obtiveram pontuação que indica o 

declínio das funções cognitivas mapeadas pelo instrumento, enquanto 5, ou 10,6%, 

dos idosos não institucionalizados apresentaram tal condição. Quando sobre o 

indicativo de depressão (InDP) avaliados pelo GDS 30, os resultados mostram que 

14 idosos institucionalizados apresentam InDP, resultado que representa 41,2% dos 

total deste grupo. Já os idosos não residentes de instituições, 16 (34,0%) 

apresentaram indicativo de depressão. Em contraste a isso, a homogeneidade foi 

maior nos resultados encontrados no IDATE C, onde o fator institucionalização não 

contribuiu para indicativos mais fortes. 

Apesar de a pesquisa ainda estar em andamento, já podemos observar algumas 

diferenças nas características dos grupos selecionados, como por exemplo, o 

indicativo de declínio cognitivo apontado pelo Mini Exame do Estado Mental sendo 

maior nos idosos residentes em instituições. O mesmo acontecimento é observado 

nos resultados do GDS 30.  
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